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SAMMANFATTNING 
 
��������: En utgångspunkt för problembaserat lärande (PBL) är 
verklighetsanknutna situationer, scenarier. På Hälsouniversitet i Linköping har 
man sedan ett par års infört interaktiva scenarier. Interaktiva scenarier, med 
både texter, bilder och videosekvenser tillför nya dimensioner i basgruppen, 
som ökad realism, interaktivitet och aktivering av fler sinnen. I de interaktiva 
scenarierna har material i form av bilder kommit att användas i mycket högre 
utsträckning än tidigare. Med tanke på att bilder kan vara svåra och 
tidskrävande att läsa är det viktigt att få ökad kunskap om hur bilderna 
används.  
 
	�� !: att undersöka hur basgrupper i problembaserat lärande använder och 
skapar mening av bilderna i interaktiva scenarier. Tre frågeställningar har 
formulerats: Vad gör grupperna med bilderna? Hur kommunicerar 
basgrupperna kring bildernas innehåll? Vilken roll fyller bilderna i scenariot? 
 
�!�"#�$����!: Tre basgruppers arbete med ett scenario har spelats in på 
video och gruppernas samtal kring scenariots fyra bilder har analyserats i detalj 
med en kvalitativ ansats och med avseende på innehållet i samtalet. 
 
�!%�& � 
"'(
�)%��%%)"�: Tre olika aspekter av gruppernas interaktion med 
bilderna beskrivs: mötet med bilden, samtalen om bildernas innehåll, och 
bilderna i basgruppen som pedagogisk praktik. Skillnader ses i gruppernas sätt 
att skapa mening från bilderna. I de flesta fall fastställs meningen med bilden 
relativt snabbt genom att tolka och förklara detaljer i bilden i relation till 
scenariot.  Vidare elaborering och problematisering förekommer endast i ett 
par av samtalen, där gruppen kan sägas använda bilden som utgångspunkt för 
diskussion. Karaktären på dessa samtal ligger närmare vad som eftersträvas i 
PBL. En annan intressant observation är studenternas val av perspektiv när 
bilden bearbetas. En variation ses mellan inlevelse i scenariot och att scenariot 
betraktas som en konstruktion där man aktivt söker konstruktörens syften med 
bilden. Studenternas sätt att använda bilderna är beroende av många olika 
faktorer (bildernas kvalitéer, placeringen i scenariot, tid på terminen, gruppens 
sammansättning, handledarens funktion etc.), men en ökad medvetenhet om 
olika sätt att kommunicera kring bilderna kan sannolikt stödja 
scenariokonstruktörer och handledare för att bättre utnyttja bilderna i 
lärprocessen.  
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Instructional innovations (…) do not exist as abstractions. They are brought to life 
through the moment-to-moment interactions of classroom participants (…) as they go 
about with their daily activities.  

(Koschmann, 2004) 
 
 
Att träna på verklighetsanknutna scenarier är en central arbetsmetod för 
problembaserat lärande (PBL). Scenarierna är tänkta att ge sammanhang i 
inlärningssituationen och därmed öka förutsättningarna för den enskildes 
lärande. I problembaserat lärande är därför scenariot av central betydelse. 
Scenariernas verklighetsanknytning är viktigt för bl.a. motivation och 
upplevelsen av relevans och meningsfullhet i det man studerar. Att analysera ett 
autentiskt problem gör det också möjligt att bearbeta och aktivera tidigare 
kunskap som en viktig del i att den nya kunskapen integreras och blir 
meningsfull.  
 
Ny teknologi som stöd för lärandet blir allt vanligare i alla typer av 
lärandemiljöer. EDIT (�ducational �evelopment using �nformation 
�echnology) är ett nätbaserat verktyg för presentation av interaktiva scenarier. 
Sedan 2001 har EDIT införts successivt på läkarutbildningen och flera 
vårdutbildningar vid Hälsouniversitetet i Linköping. Scenarierna i EDIT tillför 
dimensioner som saknas hos traditionella scenarier på papper, i förhoppning om 
att göra dem mer verklighetstrogna, bl.a. genom bilder, filmsekvenser och ljud.  
Exempel på sådana dimensioner är: ökad realism, interaktivitet och aktivering 
av fler sinnen. Ett typiskt scenario på läkarutbildningen består av mellan 10 och 
20 olika dokument, med texter och bilder. Bilderna är av olika slag 
(patientbilder, bilder på vävnad, röntgenbilder, schematiska bilder som tydliggör 
bakomliggande mekanismer av biologiska fenomen, eller provocerande bilder 
som ska leda till eftertanke). I vissa scenarier ingår dessutom filmsekvenser.  
Bilder och filmsekvenser i EDIT syftar i hög grad till ett aktivt undersökande av 
situationen på en djupare nivå genom bearbetning av förförståelse och 
problematisering. 
 
Relativt lite finns skrivet om vad basgrupper egentligen gör när de arbetar 
problembaserat. Efter innovationer av olika slag är det särskilt viktigt att ha 
tillgång till rika beskrivningar av den nya situationen, som kan ligga till grund 
för fortsatt utveckling av former och resurser för lärandet. Citatet ovan uttrycker 
åsikten att innovationer inte har någon självständig existens, utan får mening och 
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relevans genom människor som interagerar kring dem. Genom att studera vad 
grupperna gör i praktiken och hur deltagarna genom sin interaktion förhandlar 
mening och relevans kan vi som utomstående förstå utfallet av innovationer. 
 
Fokus i den här studien ligger på den delen av det interaktiva scenariot som 
innebär en skillnad från papperscenariot, nämligen bilderna i scenariot och 
basgruppens samtal kring dem. Jag hoppas kunna bidra dels till att öka 
kunskapen om hur bilderna i EDIT används, och dels till att tydliggöra bildernas 
roll såväl för generellt för lärande som specifikt i IT-baserade scenarier för 
problembaserat lärande. 
 
Syftet med den här studien är att undersöka hur basgrupper i problembaserat 
lärande inom läkarutbildningen använder och skapar mening av interaktiva 
scenarier, särskilt scenariots bildmaterial. Avsikten är inte i första hand att 
utvärdera vare sig interaktiva scenarier eller enskilda basgruppers arbetsmetoder 
utan att förstå hur användningen av bilderna ser ut i praktiken. 
 
Syftet specificeras närmare i tre frågeställningar: 
 

• Vad gör basgrupperna med bilderna i EDIT?  
• Hur kommunicerar basgrupperna kring bildernas innehåll?  
• Vilken roll fyller bilderna i scenariot? 

 
Den teoretiska utgångspunkten för arbetet presenteras i kapitel 2 och 
argumenterar för att såväl kognition som lärande är situerade i praktiker och 
verksamheter av huvudsakligen social karaktär. Detta har betydelse för att förstå 
effekten av förändringar och nya teknologier för lärande. Kapitlet behandlar 
även bilder i lärandemiljöer och ger en bakgrund till problembaserat lärande 
som inramning för de praktiker som rapporten syftar till att belysa, nämligen 
basgruppers användning av bilder i interaktiva scenarier inom läkarutbildningen. 
Kapitel 3 är ett metodkapitel där jag redogör för, och diskuterar mitt 
tillvägagångssätt för dokumentation och analys av samtalen kring bilderna i ett 
interaktivt scenario. Kapitel 4 består av två delar: dels en övergripande 
redogörelse av gruppernas arbete kring de olika bilderna i scenariot, dels några 
mer detaljerade analyser av vissa samtal kring bilderna. Efter sammanfattning 
och diskussion av resultaten avslutas rapporten med några tankar inför det 
fortsatta utvecklingsarbetet med bilder i EDIT. 
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Syftet med det här avsnittet är att ge en teoretisk bakgrund till det fenomen som 
avses att undersöka, i det här fallet hur basgrupper i problembaserat lärande 
använder och skapar mening av interaktiva scenarier, särskilt i förhållande till 
olika typer av bilder. En viktig teoretisk utgångspunkt för den här studien är att 
kognition och lärande betraktas som situerade, det vill säga beroende av den 
kontext och aktivitet i vilka de ingår. Därefter ges en introduktion till bilder i 
lärandemiljöer och slutligen placeras studien i sitt konkreta sammanhang genom 
en introduktion till den pedagogiska traditionen som de undersökta grupperna 
ingår i, problembaserat lärande.  
 

���� �
�	�	�����������������	��������
 
Termen �������� i relation till kognition och lärande avser teorier om kunskap 
som en produkt av aktiviteten, kontexten och kulturen i vilken den inhämtas 
(Brown, Collins & Duguid, 1989).  
 
Inom ramen för en professionell aktivitet finns det många “bilder” – synintryck 
– att ta hänsyn till, både som inblandad deltagare i aktiviteten och som forskare. 
De inblandades kroppsställningar och språk, omgivningen och de bilder som hör 
till yrket, är alla synliga fenomen som används selektivt av deltagarna i 
situationen: det som för tillfället utgör fokus i interaktionen växlar, från detaljer 
i omgivningen till detaljer i interaktionen (Goodwin, 2000). I autentiska 
aktiviteter kommunicerar deltagarna med tal och gester på olika sätt för att visa 
vad man menar. Det hör till samtalets flyktiga natur att interaktion och samtal 
mellan deltagare i en given situation är i ständig förändring, till skillnad från 
föremål och andra fasta objekt i omgivningen. (Goodwin, 2000). Citatet nedan 
handlar specifikt om bilder och dokument som används inom ramen för en 
professionell aktivitet. Med tanke på att även utbildning är att betrakta som en 
social praktik (Säljö, 2000), är citatet användbart även för grupper inom en 
högre utbildning, som behandlas i detta arbete.  
 

Trots att viktiga aspekter förblir desamma i olika miljöer, kan bilder och 
dokument inte betraktas som självständiga visuella artefakter och inte heller 
analyseras utan hänsyn till interaktionsprocessen och praktiken genom vilka de får 
mening och relevans. Samma bild eller dokument kan tolkas på olika sätt i olika 
miljöer. (Goodwin, 2000:165, min översättning). 

 
Goodwin menar alltså att bilder inte står för sig själva utan får mening genom de 
praktiker i vilka de används. Själva seendet är socialt organiserat och kan med 
fördel studeras som sådant. Vi lär oss att se vissa saker och bortse från andra, i 
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interaktion med mer erfarna kamrater och kollegor. Att sammanhanget är 
avgörande för tolkningen av en visuell artefakt är tydligt i en studie (Goodwin, 
1994) av en rättegång där författaren visar hur en videoupptagning förvandlas 
från bevis för polisens misshandel av en misstänkt brottsling – till bevis för den 
misstänktes aggressiva beteende, som berättigar misshandeln. Det är samma 
videoupptagning som används i båda tolkningarna, men det är skillnad i sättet 
att se på den. Det polisiära seendet har utvecklats genom utbildning och 
socialisering i polisyrket, och på liknande sätt utvecklas seende i andra yrken. 
(Goodwin,  2000). 
 
Man skulle kunna säga att seendet utvecklas i takt med att vi tittar. Skolan fyller 
här en viktig funktion. Säljö och Bergqvist (1993) tar upp det sociokulturellt 
laddade seendet i en studie om diskurser och praktiker i fysiklaborationer. De 
menar att tekniken i den fysiska omgivningen förutsätter och förkroppsligar 
teorier, och att eleverna, utan tillgång till lärarnas begreppsapparat, har i många 
stycken svårigheter att av sig själva upptäcka och lägga märke till det som är 
meningen med laborationer. 	��
��
���
��
��
��� är elevernas svar på lärarnas 
uppmaning att ��
���
���
������. 
 

2.1.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 
Lärande är en av flera aspekter av mänsklig verksamhet och sker inte isolerat, 
utan i interaktion med andra människor och kulturella artefakter (Säljö, 2000). I 
den sociokulturella synen på lärande betonas därför betydelsen av kontexten där 
lärandet äger rum. Många av tankarna om lärande och utveckling härstammar 
från ryska psykologer med intresse för människan som kulturell varelse, främst 
Vygotsky och Leont’ev och Luria. Två begrepp är att betrakta som centrala: 
�������� och ��������� (Wertsch, 1998).  
 
Det sociokulturella perspektivet betonar tänkandets kommunikativa och 
kollektiva karaktär: tänkandet är en form av kommunikativt arbete som vi ������

� och kognition är något som finns inte främst i huvudet hos varje individ utan 
människor ������� (Säljö, 2000)� Tänkandet står i kontakt med omvärlden via 
redskap. Redskapen vi använder är både fysiska och intellektuella. Fysiska 
redskap kan vara en penna, en miniräknare eller en annan artefakt som vi 
använder oss av. Intellektuella redskap består främst av språket, såväl det 
skrivna språket som det talade. Både fysiska och intellektuella redskap �������� 
(från tyskans Vermittlung, förmedla) verkligheten för var och en av oss i den 
konkreta verksamheten vi befinner oss i på ett sätt som annars inte skulle vara 
möjligt. Språket utgör på så sätt det medierande redskapet som länkar det yttre 
(kommunikationen) och det inre (tänkandet) (ibid).  
 
Fördelen med �������� eller �������� som analysenheter är att individen och den 
sociala och kulturella omgivningen förutsätter varandras existens, och ingen av 
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dem kan existera som separat entitet. Barbara Rogoff (1995) menar att en 
sociokulturell aktivitet kan studeras i tre ömsesidigt beroende plan: 
internalisering av kunskaper genom deltagande i viss situation ��������������

�������������� handlett deltagande �������
 ��������������
 och lärlingskap. 
Handlett deltagande relaterar till den utveckling som den som är nybörjare, eller 
��������
�������
��������� (Lave & Wenger, 1991) genomgår, genom successivt 
ökat ansvar för aktiviteter och artefakter i särskilda kulturella praktiker.  
 
Enligt Säljö (ibid) innebär ett sociokulturellt perspektiv på lärande att man tar 
hänsyn dels till utveckling och användning av både intellektuella och fysiska 
redskap, dels till ”kommunikation och de olika sätt på vilket människor har 
utvecklat former för samarbete i olika kollektiva verksamheter” (s 23).  
 
Andra, som till exempel Lemke (2001), är betydligt vidare än Säljö (2000) när 
det gäller vilka perspektiv som kan betraktas som sociokulturella, och menar att 
i dessa ingår sociointeraktionella såväl som organisatoriska och sociologiska 
perspektiv; utvecklingssociologiska, biografiska och historiska perspektiv; 
lingvistiska, semiotiska och kulturella perspektiv 
 
Föreliggande arbete handlar om hur basgrupper inom läkarutbildningen 
kommunicerar kring bilder i interaktiva scenarier. Mitt intressefokus riskerar att 
vara alltför koncentrerat kring den konkreta användningen av bilder för att 
anlägga ett renodlat sociokulturellt perspektiv. Att jag ändå väljer att ge en 
presentation av det beror på att det sociokulturella perspektivet i lärandet är 
alltför betydelsefullt för att ignorera. Detta innebär att även om jag i 
fortsättningen inte i någon högre utsträckning återkommer till begrepp som 
mediering och handling ligger de ändå till grund för mitt sätt att betrakta den 
verklighet jag valt att undersöka.   
 
I det följande redogör jag för några centrala aspekter av lärande i ett 
sociokulturellt perspektiv: för det första att kommunikation och interaktion 
mellan människor är avgörande för lärande och för det andra att mening och 
meningsskapande aktiviteter utgör en nödvändig bas för såväl kommunikation 
som för lärande. 
 

2.1.2 Kommunikation och mening i lärande 
I kommunikationen (med texten, med läraren, med övriga deltagare) framträder 
föreställningar om den aktuella situationen, om närvarande och frånvarande 
aktörer, om framtiden och om lärprocessen i sig. Genom att studera vad gruppen 
gör och hur den skapar mening i den konkreta situationen blir lärandet synligt 
(Stahl, 2003). Detaljerade analyser av samtalet avslöjar sekvenser i 
språket/diskursen som bidrar till mening. Samtalsanalys är en av flera ansatser 
inom diskursanalysen (Graesser ��
�� 2003).  
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Hur lärare och elever i klassrummet talar med varandra och hur text och bilder 
översätts till det talade språket som resurs för det sociala meningsskapandet är 
grundpelare i det sociokulturella perspektivet på lärande: tillsammans utgör 
lärare och elever talgemenskaper eller ������������
����������� (Lemke, 2001). 
För att ”få texten att tala” behöver elever och studenter uppmuntras att formulera 
sig, att ”tala sig till förståelse” (Lemke, 1989:141) genom att etablera 
semantiska kopplingar mellan texten och vardagsspråket. För Lemke är texten 
ytterligare en deltagare i lärandesituationen. Man kan uttrycka det som att texten 
bidrar till att forma elevernas dialog med sina mer formaliserade uttryck och 
hjälper dem att skapa bryggor mellan språken, förutsatt att de bereds tillräckliga 
möjligheter att tala om det. ���� kan i det här sammanhanget med fördel förstås i 
en utvidgad betydelse som omfattar både text och bild. Mellan text och bild 
finns dock viktiga skillnader, som jag återkommer till. 
 
Enskilda handlingar och samtal är en del av mänsklig verksamhet, inte minst i 
lärandesituationer, oavsett om dessa sker i eller utanför det traditionella 
klassrummet. Linell (1998) föreslår termen �����������
 ����������� för 
samtal och interaktioner betraktade utifrån de ramar, även institutionella sådana, 
som formar och avgränsar aktiviteten gentemot andra verksamheter.  
 
Begreppet kommunikativ verksamhet ”lyfter blicken” från det individuella 
yttrandet eller samtalsbidraget, men man kan med fördel betrakta även mer 
avgränsade enheter i interaktionens komponenter. Linell (ibid) tar upp 
�����������
 ������, definierade som ”begripliga enheter av meningsfull 
handling” (s. 233), i termer av problemet eller uppgiften som kommunikationen 
syftar till att lösa eller som den rent faktiskt löser genom ett kollektivt åtagande, 
dock inte nödvändigtvis genom demokratiskt eller ens symmetriskt deltagande. 
Inte heller behöver projektet vara uttalat eller ens tydligt för de inblandade 
parterna: flera mål kan finnas samtidigt och vara i konflikt. Enligt Clark (1996) 
är samtalet organiserat i ����������
������ som en samtalsdeltagare föreslår 
och andra tar upp i projektets olika faser – inledning, kärna och avslut.  
 

2.1.3 Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) 
Ett av de teoretiska perspektiv som jag valt som grund för den här uppsatsen 
följer den tradition som studerar datorernas roll för lärande i samarbete och som 
har kallats Computer Supported Collaborative Learning, CSCL. Den 
presentation av området som följer nedan är med nödvändighet avgränsad till 
det som ansetts vara av intresse för arbetet, och kommer därför inte att ta upp 
andra tillämpningar vilka eventuellt i högre grad associeras till CSCL, som till 
exempel system för distansundervisning och samtal online. 
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Koschmann (1996) refererar till Computer-Supported Collaborative Learning 
(CSCL) som ett ����
�������� för forskning kring
nya teknologier för lärande, 
och relaterar det till tidigare paradigm, från 1960-, 70-, och 80-talen, vad det 
gäller underliggande teorier om lärande och centrala forskningsfrågor. På 1960-
talet ser man lärande i behavioristisk anda, som  ���� ���� av kunskap; 
forskningen drivs på av tekniska innovationer, och det huvudsakliga 
forskningsintresset är att ������������ lärandet. Nästa decennium markerar ingen 
större förändring i synen på lärande, men den växande forskningen inom 
området Artificiell Intelligens påverkar forskningsfrågorna till att handla om hur 
man kan bygga in någon form av pedagogisk kompetens (eng. �������������

����������) i tillämpningar som härmar bra lärare. På 1980-talet har 
konstruktivismen, som ställer den lärandes eget utforskande i fokus, hunnit fram 
till datorforskningen. Programmering är en sådan aktivitet som stimulerar till 
lärande i konstruktivistisk anda, och antas ha positiv effekt på prestation även i 
andra områden. Forskningsfrågorna inom detta årtionde handlar om hur väl 
kunskaper från en domän överförs till en annan. Gemensamt för ansatserna 
under 1960-, 70-, och 80-talen är att forskningen om lärande och nya teknologier 
använder psykologiska experimentmetoder (Koschmann, 1996).  
 
Till skillnad från tidigare, om än ännu aktuella ansatser, bygger CSCL på andra, 
socialt orienterade forskningstraditioner (Koschmann, 1996): det växande 
intresset för lärandets kontext i den socialt orienterade konstruktivismen, 
sociokulturella teorier om lärande och utveckling, och tankar om situerad 
kognition. CSCL är ett perspektiv på lärande i vilket även teknologier för 
lärande betraktas som situerade (Rystedt, 2002). 
 
Forskningsfrågorna för CSCL rör �����������
 ��
 �������
 ��������, eller mer 
konkret, hur lärandet reflekteras i de lärandes språk, hur sociala faktorer 
påverkar lärprocessen och hur tekniken rent konkret används i kollaborativa 
miljöer. Av dessa forskningsfrågor och antaganden följer att studier i datorstött 
samarbetslärande handlar om �������
 ���
 �������, i en önskan att förstå 
lärandets villkor utifrån deltagarnas perspektiv (Koschmann 1996) snarare än 
resultatet av lärandet, mätt i testresultat och prov.  
 
En delvis uppdaterad definition av CSCL i den andan ges nedan. 
 

CSCL is a field of study centrally concerned with meaning and the practices of 
meaning-making in the context of joint activity and the ways in which these 
practices are mediated through designed artefacts. (Koschmann, 2002:20) 

 
Det kan vara värt att lägga märke till att varken datorer eller lärande nämns i 
Koschmanns definition av forskningsfältet. Man kan se paralleller till Goodwin 
(2000) i föregående avsnitt, med sin betoning på praktiker och aktiviteter 
varigenom visuella artefakter får mening och relevans. Vidare kan CSCL 
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betraktas som ett humanvetenskapligt fält där forskaren arbetar med att göra 
lärandet synligt genom att tolka mening och meningsfulla praktiker såsom de 
framträder i samarbetslärande (Stahl, 2003). 
 
Mening skapas i huvudsak från den sociala aktivitet som utförs tillsammans – 
kollaborativt – i gruppen i sin egenskap av grupp, och inte samlokaliserade 
individer. Analysenheten för CSCL är därför inte längre individuella resultat av 
lärande utan gruppens process av meningsskapande. Meningen finns � själva 
praktiken, i världen mellan individerna – den intersubjektiva världen – och 
����� utifrån den egna förförståelsen (Stahl, ibid). 
 

2.1.4 Sammanfattning 
Det vi lägger märke till hos varandra och i omgivningen, vad vi ser och vad vi 
lär inom ramen för såväl utbildning som professionell verksamhet, beror på 
vilket sammanhang och vilken överordnad aktivitet det ingår i. Dokumentation 
och forskning kring meningsskapande praktiker i lärande, speciellt efter 
införande av ny teknik och andra innovationer, är därför centralt för utvärdering 
och fortsatt utveckling av tekniker och former för lärande.  
 
Jag skulle vilja lyfta några aspekter som jag anser har särskild betydelse för 
basgruppers kommunikation kring interaktiva scenarier i läkarutbildningen: Det 
vi ser har inte mening i sig själv utan görs meningsfullt tillsammans med övriga 
deltagare i ett givet sammanhang. Studenterna interagerar med varandra, med 
handledaren och med IT-baserade scenariot. Basgruppen i vilken interaktionen 
äger rum är att betrakta som en sociokulturell praktik och sammanhang där 
mening och relevans är ständiga föremål för förhandling.  
 

���� �	�����	���������
 
Att bilder har förmåga att påverka och att vi kan ta till oss budskap med hjälp av 
bilder, är de flesta medvetna om. I alla tider har människor använt bilder för att 
åskådliggöra och förmedla olika fenomen, antingen endast med bilder (till 
exempel bilder med religiösa motiv i medeltida kyrkor) eller som komplement 
till tal eller text. I det här avsnittet tar jag upp allmänt om bilder i lärandemiljöer, 
något om skillnaden mellan text och bild, och bilder i informationsteknik för 
lärande.  
 
Med modern teknik går det snabbt att sprida och manipulera bilder, och det är 
lätt inse att den som är barn eller ung vuxen idag har tillgång till oändligt många 
fler bilder än den som var ung för bara femtio år sedan. Naturligtvis gäller detta 
inte bara bilder utan även texter men, som jag återkommer till nedan, finns det 
skillnader i vårt sätt att läsa texter och att ”läsa” bilder.  
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Trots att bilder numera utgör en betydande del av utrymmet i skolböcker handlar 
läroböckernas egna förslag till arbetsuppgifter sällan om bilderna. I en bok i 
samhällskunskap för högstadiet fanns det hela 477 förslag till arbetsuppgifter. 
Bara 10 uppgifter (2 procent) av uppgifterna hänvisade till några av bokens 467 
bilder (Waern ��
 ��, 2004:178). Undersökningar visar också att elevernas 
förmåga att uttrycka och ta emot bilder inte ökar
 från mellanstadiet till 
högstadiet (Backman, Berg och Sigurdson, 1988).  
 
Pettersson (2003) är oroad över risken att skolan släpper ut ”visuella 
analfabeter”. Han menar att samhället måste satsa på utbildning om 
bildkommunikation för lärare, och forskning om bilder som språkliga uttryck, 
bilder för information och bilder i pedagogiska texter. Dessutom uppmanas 
producenter av olika typer av informationsmaterial till ���� användning av 
bilder, dvs. att texter, bilder och grafisk form ska samverka till integrerade 
budskap (Pettersson, 2003).  
 
Eftersom många bilder passerar obemärkta, även läroböckernas bilder, behöver 
bildförmågan, eller den ��������
 ���!
 ���
 �������������� (Pettersson, 2003), 
utvecklas. Skolans bildämne i grundskolan har som mål att hjälpa elever att 
tolka och granska bilder kritiskt. I slutet av det nionde skolåret, ska enligt 
styrdokumentet, eleven bl.a. ”kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, 
bilder för reklam och propaganda, nyheter och information i form av 
tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga bilder” (Grundskolans 
kursplaner och betygskriterier, 2000, s. 11). I styrdokumentet ges inte någon 
särplats till de bilder som uttryckligen är tänkta att användas till lärande.  
 
 

2.2.1 Skillnaden mellan text och bild 
Det finns de som hävdar att en bild säger mer än tusen ord, men det är svårt att 
uttala sig generellt om bildens fördel framför text eller tvärtom.  Bildbearbetning 
är snabbare och vi minns bilder bättre en text. Paivio kallade detta fenomen för 
���������
�����������
������. (i Waern et. al, 2004). 
 
Text och bild kan också betraktas som olika språk, som ger upphov till olika 
tolkningsprocesser.  En text är till stora delar redan tolkad, eftersom författaren 
har reducerat verklighetens innehåll och sammanhang till det som denne är 
intresserad av att förmedla (Teleman, 1982). Orsaksförhållanden, tidsangivelser 
och händelser kan lätt anges i text med hjälp av generella begrepp och 
grammatiska strukturer. Den som läser text har till uppgift att konkretisera det 
generella, till exempel genom att göra sig en egen bild av aktörer och skeenden i 
texten. Till skillnad från text förmedlar bilder en mer obearbetad verklighet, 
mera konkret och specifik, men också med många fler detaljer än nödvändigt. 
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Bildläsaren får fler upplysningar än nödvändigt, och måste själv sålla bort 
detaljer och ta fram den betydelse som är relevant i sammanhanget. Texten 
befriar läsaren från en del av detta arbete (ibid).  
 
Med ord kan vi göra ett påstående ("�#�����
������
�
�����
$������������), och 
med ett enkelt handgrepp ifrågasätta det (������
 "�#�����
 �
 �����

$�������������), negera det eller uttrycka något som säger mer om talaren än 
om verkligheten (���
���������
���
"�#�����
������
�
�����
$������������). En 
bild är formulerad i ett språk som i praktiken inte har några frågor och inte lika 
lätt som text stimulerar till motfrågor (Teleman, 1982).  
 
Levie och Lentz (1982:225-226, citerad i Pettersson, 2003) sammanfattar 155 
experimentella jämförelser av inlärning från illustrerade respektive icke 
illustrerade texter.  
 
• I normala utbildningssituationer ökar inte dekorativa bilder inlärningen av 

innehållet i texten 
• När illustrationer har textredundant information (när text och bild överför 

samma budskap) så kommer även inlärningen av innehållet i texten att 
underlättas 

• Förekomst av textredundanta illustrationer kommer varken att hjälpa eller 
hindra inlärning av innehåll i den text som inte är illustrerad 

• Illustrationer kan hjälpa elever att förstå vad de läser. De kan även ha flera 
andra funktioner 

• Ibland kan illustrationer användas som effektiva ersättningar för ord och de 
kan ge kompletterande information 

• Läsarna använder kanske inte illustrationer på ett effektivt sätt om de inte får 
instruktioner om hur de ska göra 

• Illustrationer kan göra det roligt att lära 
• Illustrationer kan vara till större hjälp för läsare som har svårt för sig än de 

som det går lätt för 
• De mentala bilder som läsaren själv kan skapa är allmänt sett till sämre hjälp 

än de illustrationer som redan finns.  
 
Man kan lägga märke till att endast de tre första punkterna verkar ha entydiga 
resultat som grund. Resten av Levie och Lentz’ slutsatser (ibid) uttrycks inte 
med samma säkerhet, troligen beroende på att forskningsresultaten inte är lika 
tydliga. Detta är inte förvånande med tanke på att arbetet med att sålla 
information från bilden och ta fram det som är relevant, är personligt och 
situationsbundet. Vår erfarenhet av bilder är underkastad individuell tolkning 
(Pettersson, 2003). Om man dessutom tar hänsyn till att kognition och lärande är 
situerade i tid och rum, eller uttryckt med andra termer, i aktivitet, kontext och 
kultur (Brown, Collins & Duguid, 1989) försvåras generaliserbarheten av 
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experimentell forskning kring bilder och lärande, vilket delvis skulle kunna 
förklara Levie och Lentz’ (ibid) vagt uttryckta slutsatser.  
 
Pettersson (2002) tar upp kontexten för verbo-visuell information (starkt 
integrerad framställning av ord och bild i samverkan, Pettersson, 2003) och 
menar att det finns både ����
��������, givna av mediet i sig och förhållanden 
inom mediet (bild, text, ljud), och �����
 �������� (Pettersson, 2002). För en 
projicerad bild kan ljuset i rummet påverka bildupplevelsen, och utgör exempel 
på en typ av yttre
 ���������. Dessutom finns en yttre
 ��������������, som 
består av de omständigheter i kommunikationen som helhet, till exempel 
avsändarna och deras intentioner, och mottagarnas kulturella, ekonomiska och 
sociala situation (Pettersson, 2002).  
 
Ett resultat som uppmärksammats i forskning om lärande och bilder är att 
förprogrammerade stödjande frågor är effektivare än rörelse och pilar i bilderna 
när det gäller att underlätta inlärning för specifika utbildningsmål (Dwyer, 
1994).  
 
Bilder kan vara mer eller mindre realistiska. Bilder med stor realism och 
fotografiska bilder skiljer sig från mer schematiska illustrationer. Dwyer (1978) 
är en av dem som studerat realism hos bilder i relation till visade att tillräckligt 
med ��� är ett avgörande villkor för lärande från bilder. För att läsa och tolka 
bilder med hög grad av realism behöver bildläsaren tid. Om tiden inte räcker till 
tenderar försökspersonerna att ignorera bilden och i stället rikta sin 
uppmärksamhet mot texten. Detta ligger väl i linje med Telemans (1982) 
reflexioner kring bild och text: bilden tillhandahåller obearbetad information och 
kräver därför mer av den som betraktar den.  
 
En hel del av forskningen kring förhållandet mellan text, bild och lärande gäller 
tryckt material men det är rimligt att anta att det finns mycket kunskap att hämta 
även när det gäller informationsteknik för lärande, som jag går närmare in på 
nedan. 

2.2.2 Bilder i informationsteknik för lärande 
Det kanske inte längre är helt korrekt att referera till informationsteknik (IT) 
som ny teknologi, men likväl förundras vi ständigt över den värld av möjligheter 
som öppnar sig i och med informationsteknikens ständiga utveckling. Med 
största sannolikhet är viss lärandeforskning fortfarande driven av den tekniska 
utvecklingen, i likhet med Koschmans (1996) anmärkning om forskningen kring 
nya teknologier för lärande från 1960-talet och framåt.  
 
Det är viktigt att hålla i minnet att forskning kring bilder och lärande utförts 
huvudsakligen med hjälp av experiment och korrelationsstudier. Synen på 
lärande i dessa studier är därför med nödvändighet begränsad till variabler som 
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är möjliga att manipulera och utfall som låter sig mätas med gängse metoder. 
Forskning i verkliga miljöer är praktiskt taget obefintlig (Rieber, 2000). 
Föreliggande uppsats gör anspråk på att vara ett bidrag till den ansats som 
Rieber betraktar som bristvara. Att jag ändå i detta avsnitt hänvisar till den typen 
av forskning beror på en övertygelse om att resultat inom en forskningstradition 
kan vara värda att undersöka även inom andra traditioner, till exempel med en 
kvalitativ ansats.  
 
Bilder är olika och fyller olika funktion. Enligt Levin (1989, citerad i Dahlquist 
��
��, 1999) är det viktigt att vara medveten om målet för lärande (till exempel 
att förstå, memorera eller tillämpa den nya kunskapen), eftersom bilder som 
gynnar ett mål, inte nödvändigtvis underlättar för andra mål. 
 
I likhet med Levin (ibid) utgår även Rieber (2000) från konstruktivistiska teorier 
och teorier om meningsfullt lärande utvecklade på 1980-talet av Gagné (i 
Rieber, 2000). Enligt Rieber fyller olika typer av bilder olika funktion för 
lärandet. Han skiljer mellan två olika funktioner: en affektiv och en kognitiv 
funktion för bilder. Den ��������
��������� syftar till att påverka attraktiviteten 
hos det pedagogiska materialet, och attityden och viljan hos studenten att ta del 
av det. Den ��������
��������� syftar till att förbättra studenternas förmåga att 
lära från läromedlet.  
 
Enligt Rieber (ibid) finns det olika typer av bilder (kosmetisk, motiverande, 
uppmärksamhetsfångande, presenterande och simuleringar). De två första kan 
sägas ha en affektiv funktion och de tre sista en kognitiv funktion. Olika typer 
av bilder och dess funktioner visas i tabell 1.  
 
"��������
%����� (Rieber, 2000) används av rent estetiska skäl och gör ingen 
direkt nytta för lärandet. Bilden tillför ingenting väsentligt utan är mest till för 
dekoration. Risken med den här typen av bilder är att den stjäl uppmärksamhet 
från sådant som kan vara väsentligt och att studenterna lägger ner värdefull tid 
på att hitta ledtrådar som inte finns. Distraktion är ett hot för lärande på grund av 
korttidsminnets begränsningar. Frekvensen och placering av kosmetiska bilder 
bör därför utvärderas mycket noggrant (ibid).  
 
&����������
 %����� (Rieber, 2000) Man brukar säga att motivation kommer 
inifrån, för att ämnet i sig är intressant. Motivation utifrån, till exempel med 
hjälp av bilder, har ofta en tillfällig effekt, men kan användas som strategi för att 
med jämna mellanrum förnya studentens känsla av nyfikenhet.  
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��7
�8
9)&�
 5��� )"�

Kosmetisk 
Motiverande 

Affektiv 

Uppmärksamhetsfångande 
Presenterande 
Praktik och simuleringar 

Kognitiv 

Tabell 1. Fem bildtyper och två funktioner (Rieber, 2000) 
 
 
'�������������(������
%�����
(ibid). Många olika stimuli tävlar om att fånga 
den lärandes uppmärksamhet. Ofta har också bilder och animationer använts just 
i syfte att fånga studentens uppmärksamhet. Risken med den här typen av bilder 
är, precis som med kosmetiska bilder, att de stjäl uppmärksamhet från viktigare 
moment. Intressanta bilder kan bibehålla studentens uppmärksamhet någorlunda 
konstant, på grund av dess relativa nyhet. Det är dock stor skillnad mellan att 
använda bilder för att fånga studentens uppmärksamhet och för att lära ut något.  
 
)������������
%�����
(ibid). Presenterande bilder är bilder som syftar till att lära 
ut något. Med eller utan text, syftar dessa bilder till att skildra kritisk 
information. Bilden kan komplettera texten genom att fokusera studenternas 
uppmärksamhet på vissa delar. Presenterande bilder är användbara när texten är 
lätt att förstå, bilderna är gjorda och utvärderade utifrån studentperspektiv, 
bilderna förklarar sådant som står i texten, och studenterna har ringa 
förkunskaper om ämnesinnehållet. Presenterande bilder kan också användas för 
att strukturera och organisera information, som i steg-för-steg instruktioner.  
 
)������
%�����
���
 ������������ (ibid). Bilder som praktisk återkoppling (du 
lyckades!) och interaktiva simuleringar.  
 
Indelningen ovan och liknande kategoriseringar av bilder för 
informationsteknik, är välkända i litteratur om bilder och lärande. Vissa 
antaganden kan dock kommenteras utifrån andra sätt att se på lärande, till 
exempel, antagandet om att lärandet försämras om man blir distraherad på grund 
av begränsningar i korttidsminnet. Jag skulle vilja göra två invändningar: den 
första är att det i många professioner är viktigt att lära sig sålla bort sådant som 
distraherar, och att det redan under utbildningstiden är viktigt att träna sig på att 
aktivt välja vad som är relevant och vad som med fördel kan väljas bort. Den 
andra invändningen är av pedagogisk karaktär och kommer från 
kognitionsforskningen: det är lättare att komma ihåg sådant som man har många 
ingångar till det som man ska komma ihåg (se t.ex., Broadbent, 1975). 
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2.2.3 Sammanfattning 
Vi lär oss att läsa text tidigt men vi har inte utvecklat samma vana att läsa bilder:

och att lära med hjälp av bilder. Bilder har en stor potential för lärandet, men vi 
behöver hjälp att utveckla vår förmåga att läsa och tolka bilder, bland annat för 
att bilder verka ställa högre krav på betraktaren än orden i en text, eftersom den 
presenteras otolkad och med många fler upplysningar som bildläsaren behöver 
sålla. Forskning kring bilder i lärande är i hög grad experimentell med variabler 
som går att manipulera och med utfall som är möjliga att mäta. Ett sådant 
resultat är att olika bilder fyller olika funktioner, beroende på om de främst 
riktar sig till studentens affektiva eller kognitiva förmågor. Bild som ett annat 
språk än ordens språk är ett vidare begrepp. 
 

���� ����������������������
 
Problembaserat lärande (PBL) utvecklades ursprungligen för medicinsk 
utbildning vid kanadensiska McMaster University på 1960-talet. Idag är PBL en 
väletablerad pedagogisk metod som används inte bara i medicinsk utbildning, 
utan även inom en mängd andra universitets- och högskoleutbildningar. 
 
Inom PBL finns en tilltro till individens inre motivation som drivkraft och 
förutsättning för lärande och ett erkännande av människan som social varelse, 
som bygger upp förståelse och kunskap om världen genom interaktion i sociala 
sammanhang. Enligt Silén (2004) är självstyrt lärande, problembearbetning och 
arbete i mindre grupper centrala begrepp i problembaserat lärande.  
 
Ytterligare en definition, i delvis andra ordalag, ges av Koschmann (1996), som 
ser PBL som ett exempel på en kollaborativ, fallcentrerad och studentstyrd 
instruktionsmetod. Både Silén (2003) och Koschmann (1996) uppmärksammar 
att samarbetet mellan lärare och studenter inom problembaserat lärande innebär 
delvis andra roller an de som ges i det traditionella klassrummet.  
 
En genomgång av forskning om basgrupper från 1980- och 90-talen (Hammar 
Chiriac, 2003) visar att forskningen i hög grad har handlat om lärandeprocesser 
och till stor del är baserad på kontrollerade experiment. I dessa efterfrågas 
studier av basgrupper i naturlig miljö. Den här uppsatsen är ett bidrag till i den 
andan. 
 

2.3.1 Utgångspunkten för arbetet: scenariot 
Arbetet i mindre grupper, eller basgrupper, har sin utgångspunkt i en autentisk 
situation eller scenario, ofta ett patientfall eller ett problem som gruppen tar sig 
an tillsammans. I stället för att tillhandahålla färdiga presentationer av materialet 
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som ska inhämtas, startar PBL med ett ”problem” som är relevant för 
utbildningen. Det är detta problem, utgångspunkt eller situation som i det 
följande får benämningen ”scenario”.  Scenariot är en beskrivning av en 
situation som innehåller några konkreta uppgifter, till exempel anledningen till 
att en person kommer till läkaren, och med några nedslag i personens yrkes- 
eller familjeliv. Utöver denna inledning ger scenariot övrig information i form 
av fynd vid kroppsundersökning, bilder, laboratorieresultat, fortsatt förlopp, 
behandling eller provsvar. Mängden övrig information varierar. 
 
Genom att utgöra ett konkret exempel på ett centralt problem eller en 
frågeställning relevant för utbildningen, är scenariot tänkt att ge sammanhang 
till lärprocessen och att utmana till självstyrt lärande. En viktig del i ansvaret för 
det egna lärandet är att studenterna själva formulerar frågor kring situationen 
och identifierar inlärningsbehov som anknyter till scenariot (Silén, 2003). 
Handledarens roll är dock avgörande, som påpekats av Hmelo-Silver (2002), 
som jag återkommer till senare. 
 
Inom PBL är det viktigt att ta tillvara på den, möjligen ringa, kunskapen som 
studenterna redan har kring det nya problemområdet. Det är den här befintliga 
kunskapen som kallas för förkunskap eller förförståelse. Margetson (1996) 
påpekar att förkunskapen är endast en ��������� för lärande, inte en slutpunkt; i 
dialog och samarbete mellan studenter och mellan studenter och lärare, kan 
behov av ny kunskap identifieras, vilket kan leda till elaborering och eventuell 
omformulering av grundproblemet.  
 
En av scenariots funktioner i lärprocessen är tjäna som �������� (Silén, 2003) 
för att väcka intresse för ett visst område eller problem. Genom att stimulera 
uppmärksamheten stärks studentens egen motivation. Exempel på reaktioner 
som vittnar om att situationen innehåller den här typen av utmaning är: Det här 
verkar konstigt/intressant/kul/skrämmande! Utmaningen i scenariot kan också 
ses som förväntning om att studenten ska ta ansvar för sitt eget lärande. 
Förhoppningen är att scenariot ska underlätta överföring av kunskaper från det 
aktuella scenariot till andra situationer om den bearbetas på djupet (ibid). 
 
Några av aspekterna som främjar lärande på djupet i motsats till ytligt lärande 
(Marton ��
 ��, 1986) har redan nämnts, såsom vikten av att scenariot är 
konstruerat så att det stimulerar till bearbetning av den egna förförståelsen och 
att det reflekterar centrala frågeställningar inom området. Ytterligare en sådan 
aspekt är verklighetsförankring (Fyrenius, 2003), som refererar till användning 
av verkligt material från området. När det gäller patientfall för utbildningar inom 
medicin- och vårdområdet kan fullständig autenticitet vara svårt att åstadkomma 
på grund av etiska ställningstaganden och skyddet av de enskilda patienternas 
integritet.  Att studenter värdesätter autentiska fall har visats i en mindre studie 
vid australiensiska Griffith University (Donovan och Cooke, 2001). På 
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sjuksköterskeutbildningen vid Griffith University används normalt autentiskt 
men avidentifierat patientmaterial. När studenterna dessutom fick tillgång till en 
15-minuters video om patienten, angav studenterna att den ökade realismen haft 
positiv påverkan på inlärningen, trots att komplexiteten i fallet ökat. Att 
studenterna är medvetna om och värdesätter ökad realism anser författarna vara 
helt i linje med målen för PBL, särskilt när det gäller tillämpning av kliniskt 
resonemang och holistiskt perspektiv (ibid). Enligt Jayawickramarajah (1996) är 
scenarier och problem som mer liknar textböckernas fallbeskrivningar än 
verklighetens ostrukturerade problem att betrakta som kontraproduktiva i 
förhållande till målen för PBL.  
 

2.3.2 Arbete i mindre grupper 
Arbetet i basgrupp är den grundläggande arbetsformen i problembaserat lärande 
(Silén, 2004). Basgruppsarbetet innebär att 6-9 studenter och en handledare tar 
sig an ett scenario/utgångspunkt och diskuterar den tillsammans. Basgruppen 
bearbetar samma scenario minst två gånger. Första gången bearbetas scenariot 
med de ögon som gruppdeltagarna har innan de fördjupat sina kunskaper, och 
andra gången med nya ögon, präglade av de kunskaper som inhämtats mellan 
basgruppsträffarna (ibid).  
 
Basgruppsarbetet ger de enskilda studenterna möjlighet att uttala tankar och 
idéer kring det aktuella scenariot. Detta realiserar ��������������������� 
(Koschmann, 1996), i dubbel bemärkelse (av ����*����, ’tydligt uttala’ och 
��������*���, ledbildning)1, dels genom verbaliseringen i gruppdiskussionerna, 
dels genom möjligheten att integrera den nyvunna kunskapen i den befintliga 
förkunskapen och kunskap inhämtad från tidigare scenarier.  
 
Handledarens funktion i basgruppen är framför allt att hjälpa studenterna i 
basgruppen att bli självständiga i sin problemlösning och självstyrande i sitt 
lärande (Barrows, 1988). Genom basgruppsarbetet och under handledning ska 
studenten utveckla metakognitiva förmågor, det vill säga förmågan att reflektera 
över sitt eget lärande (ibid), och bedöma den egna kunskapen (Silén, 2004). 
Hmelo-Silver (2002) visar att en engagerad och van handledare använder sig av 
frågor och påståenden som dels stödjer studenternas värdering av egna 
hypoteser, dels speglar gruppdynamiken. Bland handledarens strategier återfinns 
direkta uppmaningar till studenten att förklara det han eller hon menar samt att 
handledaren fångar upp kärnan i gruppens resonemang och speglar den tillbaka 
till gruppen (ibid). Barrows (1988) menar att en expertkunskap inom området 
som studenterna för tillfället tar sig an är inte en förutsättning för ett lyckat 
handledarskap: även en icke-expert kan ställa frågor som Vad menar du?, Hur 

                                           
1 Nationalencyklopedin, Bra Böcker, 1989. 
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vet du det?, Finns det andra bevis? På vilka andra sätt kan man analysera detta? 
mm. (Roundtree, 1977). 
 
Vilken kunskap som ska inhämtas är ett gemensamt företag, där det ingår både 
ett erkännande av brister i gruppens befintliga kunskap och en förhandling om 
relevansen av den saknade kunskapen både i relation till problemet och i relation 
till den framtida yrkesrollen. Interaktionen i gruppen uppvisar ämnesavgränsade 
segment av kunskapsbedömning ("��+�����
 ,��������
 $�������) som under 
vissa förutsättningar leder till uppsättning av inlärningsmål (Koschmann ��
 ��, 
1997). Segmenten är vanligen ganska korta (2-5 minuter) men centrala för 
förståelsen av till synes oorganiserade samtal i basgruppen och av handledarens 
roll som stöd för lärandet och grupprocessen.  
 
Trots detaljerade modeller för problembearbetning måste varje basgrupp bygga 
sin egen tolkning av vad det betyder för just den att formulera ett inlärningsmål 
eller tillämpa sin kunskap. Gruppens tolkning förhandlas fram i varje situation 
genom interaktionen i gruppen. För att förstå vad grupper egentligen gör när de 
arbetar problembaserat finns ett behov av detaljerade beskrivningar av PBL-
arbetet (Koschmann, 1996).  
 
Vikten av samarbetet i grupp gör PBL till en instans av samarbetslärande 
(-����%�������
 .�������). Crook (1994) talar om tre olika processer av 
samarbetet i termer av artikulering, oenighet och samkonstruktion. Med 
����������� menas att deltagarnas åsikter, bedömningar och tolkningar behöver 
uttalas om de ska vara till nytta för den gemensamma aktiviteten. Crook (ibid) 
menar att när en deltagare gör sitt resonemang offentligt tillhandahåller han eller 
hon samtidigt exempel på strategier för problemlösning. Situationer av �������� 
(jag föredrar denna översättning av engelskans ��������) mellan deltagarna 
tvingar fram argument för och emot olika ståndpunkter och uppmuntrar till 
reflexion. Begreppet ������������� refererar till konkreta slutsatser, lösningar 
eller förutsägelser som förhandlas fram under samtalets gång.  
 
Ett sätt att se på basgruppers arbete i ett sociokulturellt perspektiv är att betrakta 
grupper under utbildning som en grupp �(
���, (����������
���������) (Brufee, 
1993, citerad i Palincsar, 1999), eller en gemenskap ”på gränsen”, dvs. en 
diskursgemenskap på väg mot den yrkesgemenskap som utbildningen syftar till, 
i det här fallet läkarprofessionen. Enligt Palincsar (1999), som analyserar samma 
videosekvens som Glen ��
 ��, kännetecknas en sådan på-väg-gemenskap av 
dubbla agendor (status i gruppen kontra solidaritet med gruppen). Dessutom 
kännetecknas sådana grupper i utbildning deltagarnas olika position relativt den 
profession man är på väg till: det finns en variation mellan deltagarna i hur långt 
man kommit i processen att tillhöra läkarsamfundet och hur förtrogen man är 
med den identitetsförändring som övergången från en gemenskap till en annan 
innebär (Palincsar, ibid).  
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2.3.3 Modell för problembearbetning 
Som hjälp att strukturera gruppens arbete med scenariot har många olika 
modeller för problembearbetning utarbetats. Modellerna namnger de olika 
faserna och ordningsföljden för arbetet. Nedan beskrivs en modell framtagen på 
Hälsouniversitetet i Linköping och som de undersökta basgrupperna följer, 
såsom den beskrivs av Silén (2004). Modellen visar nio olika steg i 
problembearbetningsprocessen, och kan ses som en yttre ram för 
kommunikationen i gruppen. 
 

Problembearbetningsprocessen
�� ��
����

Vad handlar det om?
Klargör termer och begrepp

�����������������
�
kring scenariot

 ���!��
�����
��
i problemområden

"��#��
��
���$�����������
���		
���������	

Vad vet jag/vi, vad vet jag/vi inte?

%��&
'���
��
	���
������������

(�������
��������������)�

*��+��������������	
söka, prioritera, studera

,��&�����
����������
��
�
����������
�������	
�
(generell nivå)

-��.�����	�
(specifik nivå)

/�����
��

 
 

Figur 1. Problembearbetningsprocessen (Silén, 2004) 
 
 

1. Scenariot läses högt 
2. Fria associationer eller %��������� 
3. Systematisering och gruppering av associationerna 
4. Inventering av befintlig kunskap 
5. Formulering av frågor att ta reda på till nästa gång 
6. Formulering av inlärningsmål till nästa gång 
7. Inhämtning av kunskap 
8.  Diskussion och värdering av den inhämtade kunskapen 
9. Tillämpning 
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Traditionellt sett är består scenariot en skriftlig beskrivning på papper. När 
utgångspunkten är datorbaserad innehåller den oftast mer information än 
tidigare. Trots att gruppen i stora drag följer den ordning som modellen föreslår, 
sker vissa förändringar vid övergången från pappersbaserade till interaktiva 
scenarier, framför allt i de två första stegen. När scenariot består av ett antal 
olika sidor är det inte ovanligt med återkommande sekvenser av brainstorm 
(Persson & Bergdahl, 2003).  
 
Stegen i problembearbetningsmodellen bygger på varandra. Steg 5 och 6 har en 
direkt påverkan på vilka frågor och områden som studenterna kommer att inrikta 
sig på. Frågor genererade av basgrupper kan vara av ����������� karaktär – 
med entydiga svar utifrån relevant litteratur; ��������������� frågor – som 
problematiserar ett eller flera begrepp; ������������ frågor – som syftar till 
förklaring av orsaker eller effekter av fenomen; och ������������� frågor – som 
möjliggör värdegrundade ställningstaganden (Abrandt Dahlgren, 1999) 
 

���� ��������������������� 
�������	�
�
 
Med dessa teoretiska ramar som utgångspunkt är syftet med studien att 
undersöka och beskriva hur basgrupper använder och skapar mening av 
interaktiva scenarier, särskilt scenariots bildmaterial. Följande tre frågor är 
centrala: 
 

• Vad gör grupperna med bilderna  i EDIT?  
Bilder ställer större krav på tolkning än orden i en text (Teleman, 1982). Märks 
detta i vad grupper gör med bilderna, till exempel i sättet att möta bilderna direkt 
när de öppnas? Hur handskas man med frågan om tid, som behövs för att läsa 
och tolka bilder med hög grad av realism (Dwyer, 1994) 
 

• Hur kommunicerar basgrupperna kring innehållet i bilderna?  
En grundläggande tanke i CSCL är att ökad kunskap om meningsskapande 
praktiker är central för att förstå effekten av innovationer i samarbetslärande 
(Koschmann, 2002). I basgruppen som central praktik och gemensam aktivitet 
sker kommunikationen. Är kommunikationen om bilderna ett uttryck för 
basgruppen som talgemenskap, som får ”texten att tala” (Lemke, 1989)?  
 

• Vilken roll fyller bilderna i scenariot? 
I problembaserat lärande betonas vikten av verklighetsförankrade 
utgångspunkter som kan tjäna som exempel på verkliga situationer som i sin tur 
ger sammanhang till lärprocessen (Silén, 2003). Genom att tillföra bilder till 
interaktiva scenarier är förhoppningen att öka autenticiteten och utmaningen i 
scenariot. Fyller bilderna den rollen, och används de på ett sätt som vittnar om 
fördjupat lärande?  
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Interaktiva scenarier i EDIT (�ducational �evelopment using �nformation 
�echnology) har vid tiden för studiens genomförande använts vid 
Hälsouniversitetet i två och ett halvt år. Interaktiva scenarier tillför dimensioner 
som saknas hos traditionella scenarier på papper. I förhoppning om att göra dem 
mer verklighetstrogna än pappersbaserade scenarier har bl.a. genom bilder, 
filmsekvenser och ljud införts. Exempel på sådana dimensioner är: ökad realism, 
interaktivitet och aktivering av fler sinnen. Förutom text som alla i gruppen har 
tillgång till samtidigt tillhandahålls bilder av olika slag (bilder på vävnad, 
röntgenbilder, schematiska bilder som tydliggör bakomliggande mekanismer av 
biologiska fenomen, eller provocerande bilder som ska leda till eftertanke). I 
vissa scenarion ingår dessutom filmsekvenser.  Bilder och filmsekvenser i de 
interaktiva scenarierna syftar i hög grad till ett aktivt undersökande av 
situationen på en djupare nivå genom bearbetning av förförståelse och 
problematisering. 
 
Basgruppens arbete med ett scenario spänner i de flesta fall över två 
schemalagda basgruppstillfällen: andra timmen på ett första möte och första 
timmen på ett uppföljningsmöte några dagar senare. Under första möten öppnas 
ett nytt scenario som bearbetas enligt PBL-processens sex första steg. Andra 
mötet ägnas åt de två avslutande stegen i processen, varefter scenariots 
sammanfattning, epikrisen, läses igenom.  
 
Basgrupperna i läkarutbildningens prekliniska stadier (före sjätte terminen) har 
möten två gånger per vecka. Mötena äger rum i grupprum utrustade med ett 
bord, ett tiotal stolar, en dator med uppkoppling till Internet och en whiteboard 
på vilken datorbilden projiceras från en upphängd projektor. Tangentbord och 
mus för interaktion med scenariot är sladdlösa för att den som sköter 
interaktionen med scenariot inte ska hamna utanför grupprocessen (Persson & 
Bergdahl, 2003). Grupperna består av sex till nio studenter och en handledare. 
 
En intern utvärdering direkt efter införandet av interaktiva scenarier visade 
överlag positiva resultat (Persson & Bergdahl 2003): de nya scenarierna 
uppskattades av både lärare och studenter och de upplevdes som mer 
motiverande än pappersscenarier. Man upplevde en ökad realism och att man 
kommit mer på djupet i studierna. Tillämpningen av modellen för 
problembearbetning (2.3.3 i denna rapport), hade inte förändrats nämnvärt, 
förutom att flera inslag av brainstorm blivit vanligare i takt med att scenariot 
växte fram. Kritiska synpunkter som framkom även efter utvärderingen (Persson 
& Bergdahl, 2003) var missnöje med att vissa scenarier innehöll för mycket 
information, vilket kunde leda till oreflekterad navigering. Ett annat problem var 
att grupper bearbetat det viktigaste i scenariot redan vid första basgruppstillfället 
och man upplevde att del 2 inte hade tillräckligt mycket nytt att tillföra (ibid).  
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Vad gäller bilderna, refererar vidare Persson & Bergdahl (2003) till en pågående 
diskussion kring önskemål från studenternas sida om förklaringar till vissa 
bilder. Önskemålet har beaktats vid vissa svårtolkade radiologiska bilder men 
inte rent allmänt. Motiveringen att inte i någon större utsträckning lägga till 
förklarande texter i bilderna är av pedagogisk karaktär: man upplever att för 
många förklaringar riskerar att göra scenariot till ett inlärningsmaterial i stället 
för ett scenario som stimulerar till lärande genom att väcka intresse för en 
djupare form av lärande (ibid). 
 
Mina förberedelser för studien bestod i att vara med på fyra olika 
basgruppsträffar i olika terminer. Jag träffade dessutom lärare på utbildningen 
förde informella samtal med medlemmar i projektgruppen för EDIT och övriga 
medarbetare på Hälsouniversitetets pedagogiska enhet. 
 
 

���� !���	�����	�
�
För att studera gruppernas arbete med bilderna valdes den aktivitet i vilken 
arbetet kring bilderna äger rum, alltså basgruppsmötet, som analysenhet för 
studien. Studenter på fjärde och femte terminen av läkarutbildningens totalt elva 
terminer tillfrågades om att medverka i studien. Syftet med urvalet var att få 
grupper som var väl förtrogna med problembaserat lärande.   
 
Efter information om studien till berörda personer i utbildningens och 
terminernas ledning gjordes ett slumpmässigt urval av befintliga basgrupper ur 
nämnda terminer. Via elektronisk post informerades var och en av deltagarna i 
de utvalda basgrupperna, inklusive handledaren, om studien, och i samma brev 
uppmanades gruppen att ta ställning till deltagandet i undersökningen. Av tio 
tillfrågade grupper var fem positiva till att delta i studien, tre grupper från fjärde 
och två från femte terminen. Grupperna behövde inte motivera varför de valt att 
avstå från deltagande. En basgruppshandledare angav den otillräckliga storleken 
på rummet som motiv. Ytterligare en motivering som lämnades spontant 
uttryckte en farhåga över att deltagandet i undersökningen inte skulle ”gynna 
grupprocessen”.  
 
Själva datainsamlingen bestod i att gruppernas arbete med ��� scenario (dvs. 
andra timmen på ett basgruppsmöte och första timmen på nästa basgruppsmöte 
några dagar senare) videofilmades under februari och mars 2004.  
 
Det fanns flera anledningar att använda video som metod för datainsamling till 
föreliggande studie. För det första kunde jag få tillgång till detaljer i gruppens 
verbala interaktion, och även en hel del kroppsspråk. För det andra kan 
kommunikationen i gruppen hänvisas exakt till det interaktiva scenariot på 
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whiteboarden, som tillåter observatören att följa sidväxlingar och muspekarens 
rörelser.  
 

Whether or not a situation is an instance of learning-and-instruction or of 
successful innovation is not a matter for curricular designers or program 
evaluators to judge a priori, but for video analysts to demonstrate in their 
empirical analysis of how the participants took their own activities. (…) For 
retrospective rationalizations are not the same as the sense making that is enacted 
in situ (Koschmann, 2004, p.6). 

 
I citatet lovordas video som metod för insamling av data för utvärdering av 
innovationer i lärande: sättet på vilket deltagarna tar sig an sina uppgifter och 
gör situationen meningsfull är mer lättillgänglig i en videoinspelning än i minnet 
hos deltagare eller observatörer, som eventuellt tenderar att förenkla och 
rationalisera.  
 
Huvuddelen av det empiriska materialet för studien utgörs av videoinspelade 
samtal. Videokameran placerades i ett hörn av rummet, så långt bort från 
whiteboarden som möjligt. I vissa fall användes en extern mikrofon på stativ. 
För att kunna följa gruppens arbete med scenariot var det viktigt att inte bara 
gruppdeltagarna utan även whiteboarden fanns med på filmen. På grund av att 
vidvinkelobjektiv inte fanns till alla videokameror är det inte möjligt att se 
samtliga deltagare på bild. Ljudinspelningen tillåter dock med relativt stor 
säkerhet att identifiera vem som säger vad. Kameran ställdes ibland upp av 
författaren och ibland av en medarbetare vid lärosätets pedagogiska enhet. Vid 
flera tillfällen var en av oss närvarande under hela basgruppsmötet. 
 
 

���� "�������#������
 
Fem grupper à två möten per grupp ger totalt tio möten och ungefär tio timmars 
inspelat material. Parallellt med datainsamlingen påbörjades en noggrann 
process av bearbetning av materialet. På de basgruppsmöten i vilka jag själv var 
närvarande gjordes anteckningar av allmänna intryck från mötet.  
 
Jag har redan i den teoretiska delen av den här framställningen talat om vikten 
av kvalitativa analyser av data från lärandepraktiker, särskilt i samband med 
innovationer. I studier av lärande har därför detaljerade analyser av interaktion 
och samtal förespråkats (Koschmann, 2004).  Detta kan sägas vara en 
���������������� ansats, utvecklad av Harold Garfinkel på 1960-talet, som 
syftar till att beskriva och namnge fenomen som forskaren upptäcker (Olsson & 
Sörensen, 2001), och som handlar om resonemang och tillvägagångssätt som 
används för att göra egna och andras handlingar meningsfulla (Koschmann, 
2004). 
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Kvalitativa metoder används för att undersöka meningsfulla fenomen� och 
forskarens uppgift är att klassificera dem med avseende på meningar eller 
innebörder (Johansson, 2000). I mitt arbete med identifieringen och tolkningen 
av dessa innebörder har inte använt mig av i förväg uppställda kategorier. I 
stället har jag strävat efter att upptäcka fenomen jag betraktar som meningsfulla 
utifrån själva materialet. Detta väcker givetvis frågan om resultatens 
objektivitet. Enligt Johansson (ibid) är ett påstående objektivt i 
kunskapsteoretisk mening om ”det går att ställa upp kriterier för att avgöra 
påståendet och om olika personers tillämpning av kriterierna ger samma 
resultat”. Någon sådan observatörstriangulering har inte skett.  
 
Det inspelade materialet har genomgått flera urvalsprocesser: efter att ha tittat 
ett flertal gånger på inspelningarna från samtliga basgruppsmöten valde jag ut 
tre grupper för fortsatt analys. Urvalskriteriet var att alla tre hade arbetat med ett 
och samma scenario, som tillhör fjärde terminen av utbildningen till läkare. 
Syftet med urvalet var att se variationerna i olika gruppers sätt att ta sig an 
samma fall. Resterande grupper skulle utgöra ett värdefullt referensmaterial, på 
liknande sätt som de grupper jag endast observerat i studiens inledningsfas.  
 
Tre grupper med var sitt inledande möte och uppföljningsmöte innebär sex olika 
möten. Jag gjorde en första tolkning av materialet genom en grov transkription 
av samtalen. Detta visade sig vara ett mycket tidskrävande arbete, även om jag i 
ett första skede inte skrev vem som talade utan endast vad som sades och vad 
videokamerans inbyggda klocka visade i början av varje talares samtalsbidrag. 
Att se vem som sade vad var nästa steg i bearbetningen.  
 
Basgruppens arbete med scenariot är således väl dokumenterade genom en grov 
transkription av hela scenariogenomgången. Reflexioner över samtalet infogades 
och resulterade i vad man skulle kunna kalla en fyllig beskrivning över 
basgruppsmötena.  
 
Med en relativt god överblick på både helhet och detaljer från varje möte och 
mina preliminära iakttaganden påbörjades nästa steg i analysen, att välja ut 
talande exempel ur materialet för att beskriva kommunikationen kring bilderna. 
Det kändes naturligt att i detta skede koncentrera mig på de delar av samtalet 
som äger rum i �������
 ��
 %�������, dvs. när gruppen i sin genomgång av 
scenariet kommer till bilderna. Det aktuella scenariot innehåller fyra bilder.  
 
I analysen av samtal har jag särskilt uppmärksammat ämnesutveckling och 
innehåll, med inspiration i det som Linell (1998) kallar för kommunikativa 
projekt, men även pauser och övrigt samtalstempo enligt vissa av de praktiska 
anvisningar för samtalsanalys som anförs av Norrby (1996). En tanke med 
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analysen har även varit att följa gruppens meningsskapande process kring 
bilden, dvs. vad samtalet handlar om.  
 
Min transkription av samtalen är i sitt slutgiltiga utseende en grov transkription 
med skriftspråkliga konventioner, dels för att underlätta för läsaren, dels för att 
föreliggande arbete inte primärt är en samtalsanalys i samtalsteoretisk mening.  
Några förtydliganden kan dock behövas: 
 
3 Numrering av samtalsturer 
-  Osäkert vem som talar 
(mm) Överlappande tal 
(x) Ohörbart ord 
(xx) Flera ohörbara ord 
(2 s) Tystad i antal sekunder 
  
 
Till höger om turerna i samtalet anges vissa icke verbala handlingar (skratt, 
vissa gester) och om den projicerade bilden påverkas, genom förminskningar 
eller bildbyten.  
 

���� $�����	������	�������
 
Det aktuella scenariot, ”Natalia Jensen”, presenterar en ung patient som söker 
vårdcentral på grund av kliande utslag i ansiktet. Scenariot ingår i ett tema om 
sjukdomsmekanismer, som är en del i läkarutbildningens fjärde termin. Temat 
kompletteras med föreläsningar och laborationer. Grundtanken är att de olika 
scenarierna ska passa in med föreläsningar och andra moment.  
 
Scenariot består av två delar. Del 1 innehåller ett tiotal dokument, varav fyra 
bilder och används under basgruppens första möte. Del 2 är en sammanfattning 
av scenariot och är tänkt att öppnas först vid uppföljningsmötet. 
 
Scenariots första sida har titeln $����������. Länkarna är /�������, 0�������

���������, &�������� och $���
 ��
 1��
 2. Den sistnämnda är en 
sammanställning av scenariots samtliga texter. Nedan följer en beskrivning av 
scenariots olika delar. 
 
• $���������� (figur 2). Texten är skriven i berättande form och handlar om 

Natalia Jensen, 23 år, som har kliande utslag i ansiktet efter att ha använt ett 
parfymerat stift mot acne och vistats i solen. Natalia hade eksem som barn 
och går nu fjärde terminen på läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet. Under 
senaste helgen har hon badat och solat i Småland. Under texten finns länken 
$�����. 
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Figur 2. Scenariots första sida.  
 
$�����. Sidan innehåller endast en förstoringsbar bild, också den med namnet 
$�����. Bilden är ett färgfotografi av en ung kvinnas ansikte. Ögonpartiet är 
manipulerat i syfte att försvåra identifiering. För att skydda personens identitet 
har jag avstått från publicering av bilden. 
• För enkelhetens skull kommer jag i fortsättningen referera till denna bild som 

������%��� i stället för $�����. Ansiktsbilden ger en omedelbar illustration till 
texten, på ett sätt som påminner om läkarens möte med patienten: patienten 
berättar varför han eller hon söker vårdcentral samtidigt som läkaren lyssnar 
och ställer frågor. Under samtalet tittar läkaren och patienten på varandra. Så 
småningom kommer läkaren att fokusera sin uppmärksamhet på ansiktet i 
samband med undersökning av utslagen. Längst ned på sidan finns länken 
3���������, som innehåller läkarens utsaga. 

 
• Två textsidor med länkar följer: /�������, och 0�������
 ���������. 0�������


��������� leder till sidorna 3���������
 (figur 3)�
 4(�
 och
 ,����������. Det 
framkommer i texten att Natalia har på eget bevåg tagit Bactrim forte® mot 
trängningar och sveda vid vattenkastning tio dagar tidigare. Natalias utslag 
behandlas med kräm av glukokortikoid grupp II. Hon får rådet att undvika 
stiftet och att vara restriktiv med parfymerade kosmetiska produkter. Hon ska 
också undvika sulfonamider, speciellt Bactrim forte® samt inte sola före 
återbesök. Längs ned på sidan 4(� finns länken ,����������
 (figur 4), som 
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innehåller två förstoringsbara bilder, $����
 $������� och )������
 ��������, 
och en länk, �������.  

 

 
 

Figur 3. Länken 3��������� 
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Figur 4. Länken ,���������� med två bilder, S����
��������
och
)������
��������. 
 
 
$����
$������� (figur 6) är ett laboratoriesvar i tabellform med vanliga 
allergiframkallande ämnen. Två rutor bredvid varje ämne, 48h, och 78h, kan 
kryssas i om patienten uppvisat en allergisk reaktion två eller tre dygn efter 
testtillfället. I fortsättningen kommer jag att referera till denna bild som 
��%%����. Labbsvar är en avbildning av ett formulär som används i praktiken för 
den här typen av allergitester. Labbsvaret är ett gränsfall mellan bild och text, 
eftersom den främst består av skrivna ord. Jag har dock valt att kategorisera den 
som en bild av flera orsaker: dels fungerar den layoutmässigt i EDIT som en 
förstoringsbar bild (se figur 4) och dels behandlas den inte som den övriga 
texten i grupperna. Det finns också en teoretisk förankrat motiv för att betrakta 
tabellen som bild: i likhet med bilder ger den otolkad information, och till 
skillnad från text är orden inte ordnade i grammatiska meningar. 
 
• )������
 .������� (figur 7) är ett fotografi som visar ett hudavsnitt i närbild 

efter genomgången allergitest. Mitt i bilden ses ett område med små blåsor 
omgivet av fyra mörka prickar som avgränsar testområdet. Rubriken anger 
tydligt att bilden är resultatet av en lapptest (form av allergitest) med positivt 
resultat, dvs. en allergisk reaktion kan konstateras. I fortsättningen får )������

.������� namnet ��������. Nedanför bilderna finns länken �������, där 
ytterligare information ges om att konserveringsmedlet i acnestiftet som 
Natalia använt har orsakat en allergi av typ IV.  

 
• &�������� (figur 8). Bilden &�������� är tecknad och har rubriken ���
5	


�������. Bilden visar cellmekanismer för en fördröjd allergireaktion som 
utlöses vid kontaktallergier (till skillnad från till exempel livsmedelsallergier 
där reaktionen är omedelbar).  

 

3.3.1 Relevanta frågeställningar för scenariot 
Till varje scenario hör även en sida avsedd som stöd för basgruppshandledaren 
då gruppen bearbetar fallet. Sidan är inte tänkt att vara ”facit” till scenariot utan 
endast att ange vilket innehåll som är relevant för respektive scenario, men även 
frågeställningar utanför sidans rekommendationer kan mycket väl vara 
relevanta. Handledarsidans ämnesområden är indelade i fyra olika målområden: 
basvetenskap, klinisk medicin, samhälle och folkhälsa, samt färdigheter och 
attityder. Exempel på det innehåll som betraktas som relevant i handledarsidan 
för scenariot Natalia Jensen anges nedan. 
 

• Basvetenskap: dermatologisk reaktion vid akut eksem, allergisk typ IV 
sensibilisering – mekanismer; läkemedelsbiverkningar i huden vid 
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systemisk och vid lokal behandling, läkemedel och ljus; allergi och 
specificitet; allergi och hyperreaktivitet; allergi och ihågkommande av den 
specifika sensibiliseringen. 

• Klinisk medicin: dermatologiska symptom vid akut eksem; efflorescenser 
- fynd relaterat till patologi; principer för lokalbehandling med kortison; 
principer för diagnostik - anamnes och lapptest; fotolapptest. 

• Samhälle och folkhälsa: rapportering av allergi. 
• Attityder och färdigheter: egenvård som medicinare/läkare. 

 
Vissa frågeställningar är mer naturliga än andra att koppla till bilderna. Hudens 
synliga reaktion vid den aktuella typen av allergi kan direkt associeras till 
bilderna i scenariot. Detta gäller även symptom vid akut eksem, 
sensibiliseringsmekanismer och läkemedelsbiverkningar. Bilderna borde 
dessutom kunna användas i principer för diagnostik och olika allergitester, till 
exempel lapptest. 
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"� 0
��������������!��
 
I det här kapitlet redogör jag för de undersökta basgruppernas kommunikation 
kring bilderna i ett interaktivt scenario på två olika sätt: dels som en 
övergripande presentation av samtalet kring bilderna, dels som detaljerande 
nedslag utifrån några av de aspekter jag funnit relevanta i materialet. Den 
konkreta bakgrunden till basgruppernas samtal, scenariot, har presenterats ovan 
(avsnitt 3.5). Det är viktigt att hålla i minnet att samtalen kring bilderna 
ingalunda utgör en självständig helhet utan bör ses i det vidare sammanhang där 
de ingår, nämligen i scenariot som helhet, och i basgruppsarbetet som praktik i 
problembaserat lärande inom läkarutbildningen.  
 

���� $��������%�	�
��	�������	�������	��
Innan jag går in på en mera detaljerad analys av särskilda sekvenser i samtalet 
kring bilderna kan det vara på sin plats att ge en övergripande beskrivning av 
gruppernas samtal kring vart och ett av scenariots fyra bilder. I vissa fall har jag 
valt att redovisa även delar av samtalet före eller efter bilden. 

4.1.1 Ansiktsbilden 
Ansiktsbilden är scenariots första bild och presenteras i direkt anslutning till 
första sidan, $����������. Bilden är ett färgfotografi av en ung kvinnas ansikte. 
Håret, ansiktet och en del av halsen syns, ungefär som på ett passfoto. 
Fotografiet är en autentisk patientbild med manipulerat ögonparti för att försvåra 
identifiering. Sidan $���������� följs av sidan 3���������.  
 
I grupp 1 går samtalet långsamt och pauserna mellan bidragen i samtalet är 
långa. Man pekar med handen på ansiktets olika delar och snart kretsar samtalet 
kring hur patientens utslag på halsen kan tänkas ha uppkommit, då hon troligen 
inte använt stiftet där. De främmande orden från sidan 3���������, 
�������������� och ������������ ��, skrivs upp på tavlan. 
 
Grupp 2 betraktar bilden under tystnad, medan den rullas upp, en minut efter 
genomläsningen av första sidan. Bilden beskrivs i korta ordalag och texten i 
$���������� förtydligas. Ansiktsbilden återkommer inte fler gånger och till 
skillnad från de andra grupperna har inte grupp 2 någon brainstorm förrän under 
denna del av scenariot. 
 
Deltagarna i grupp 3 tittar på bilden några sekunder under tystnad utan att 
kommentera den. Brainstormsorden skrivs upp på tavlan. Efter genomläsning av 
Beskrivning, tas ansiktsbilden fram på skärmen igen. I flera omgångar, under 
ungefär en minut växlar bilden mellan ikonläget (förstoringsbar bild) och den 
förstorade bilden, samtidigt som gruppen associerar och diskuterar. Strax 
kommer man fram till att utslagens utbredning överskrider det område där 
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Natalia använt stiftet. Handledarens förklaring till de ovanliga orden, 
��������������
 och
 ������������ ��
 markerar slutet på samtalent kring 
ansiktsbilden. 
 
Grupperna ägnar sex, två respektive sju minuter till denna inledande del. I två 
grupper tas bilden fram i åtminstone två omgångar, dels efter $����������, dels 
efter genomläsning av 3���������, där bilden får en medicinsk beskrivning i 
typiskt ”journalspråk”. I alla tre grupper kommenteras att patienten är 
läkarstudent på samma lärosäte som de själva. I två av grupperna är deltagarnas 
bidrag till samtalet relativt korta och i ofullständiga meningar. Grupp 3 pratar i 
allmänhet mer och i längre bidrag till samtalet (samtalsturer). Denna skillnad i 
samtalsstilar gäller generellt för grupperna, inte bara när de pratar om bilderna. 

4.1.2 Labbsvar 
Nästa enhet i scenariot utgörs av sidorna /�������, 3��������� 4(� och 
,����������. ,���������� består av två bildikoner, $����
 $������� och )������ 
.�������, samt länken �������. 
 
$����
 $������� (fig 5) är ett laboratoriesvar i tabellform med vanliga 
allergiframkallande ämnen. Två rutor bredvid varje ämne, 48h, och 78h, kan 
kryssas i om patienten uppvisat en allergisk reaktion två eller tre dygn efter 
testtillfället. Tabellen avslutas med en rad där 6���
 ������ skrivits i annat 
typsnitt än resten av tabellen. 6���
 ������ refererar till roll-on-stiftet som 
patienten tagit. Reaktionen visas med två kryss i kolumnerna för reaktionstid. 
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Figur 5. Laboratoriesvar 
 
I grupp 1 följs genomläsningarna av sidorna fram till tabellen av korta 
brainstormar, som för det mesta består av ord som skrivs ned på tavlan. Korta 
förslag på teorier om korsverkan mellan läkemedel framförs. Bilden på 
labbsvaret kommer upp fem minuter in på scenariot och får ligga kvar i en halv 
minut. Gruppen skrattar till åt bildrubriken, $����
 $�������, och några av 
ämnena läses upp. Det tar några sekunder att notera raden längs ned i formuläret 
�����
�������. Vad uttrycket betyder verkar inte vara helt klart utan ger upphov 
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till frågor: 	��
 ��(�
 ���
 �����
 ���
och
 7�
 ���
�����
 �����
 ���
 ��
 ���
 � �
 �(�� 
Frågorna tas upp av flera deltagare ����
��
�(�
����
och
���������. Direkt därpå 
öppnas nästa bild, men man återkommer till tabellen sekunden därpå. 
 
Grupp 2 läser sidorna fram till tabellen utan några direkta kommentarer. När 
genomläsningen är klar öppnas ett ordbehandlingsdokument och en brainstorm, 
som pågår i ungefär tre minuter, tar vid. Labbsvaret öppnas efter brainstormen. 
Innan någon lägger märke till den sista raden, är samtalsbidragen ofullständiga 
och med långa pauser mellan dem. Efter spridda yttranden, som mest består i att 
man läser ord från bilden, kommer en möjlig förklaring: 8��
���
����
������

���
 !
 ���
 ��
 ���
 �(�
 ��
 �������� Man noterar att sista raden avviker 
typografiskt från resten. 
 
Grupp 3 tittar även på denna bild under några sekunders tystnad. En deltagare 
associerar till innehållsdeklarationer i kosmetiska produkter, och andra läser 
raderna i tabellen. Strax uttalas att bilden är resultatet av att läkaren �����
��

���
 ��
 �(���
 �������
 �����
 9:
 ������
 ���
 �����
 ;<
 ������. Återkommande 
förkortningar och detaljer i tabellen tas upp. Grupp 3 är den grupp som 
uppmärksammar flest detaljer i labbsvaret.  
 

4.1.3 Lapptest 
Fotografiet )������
 �������� (fig 6) öppnas i direkt anslutning till förra bildens 
tabell över ämnen för allergitest. Bilden visar resultatet av en allergitest genom 
ett fotografi i närbild på ett hudavsnitt. I bilden ses ett område med små blåsor 
omgivet av fyra mörka prickar. 
 

 
 
Figur 6. Lapptest. 
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I grupp 1 pågår under några ögonblick pågår två samtal när .������� öppnas. 
Det första syftar på den förra bilden och uppgiften om att samma produkt som 
patienten reagerat mot och var anledning till att patienten söker vårdcentral, ger 
upphov till reaktion vid allergitest. Det andra samtalet handlar om den aktuella 
bilden och de fyra markeringarna som avgränsar reaktionsområdet. Vad själva 
markeringarna betyder blir fokus för hela sex bidrag. En deltagare sammanfattar 
både texter och bilder hittills och konstaterar återigen att roll-on-stiftet är 
orsaken till patientens allergiska reaktion. Efter genomläsning av ������� och 
förklaringar kring den något svårtillgängliga texten framträder en ny säkerhet i 
gruppen genom att orsaken till utslagen blir uppenbart: ���
 ��
 �����(
 ���

[konserveringsmedlet]
���
��
��������
���.  
 
I grupp 2 är bilden .������� framme under knappt en halv minut. En deltagare 
beskriver: 1��
��
��(
%�(���
���, en annan tycker att det är ����, och en tredje 
kopplar ihop blåsorna i fotografiet med texten i Beskrivning, där utslagen 
beskrivs som ������!������ ��. Det konstateras att
 ���
 ���
 ��
 ��
 ����������
 =

����������. Ordet ������!������ �� är obekant, men någon konstaterar att de 
����� ������ ��. Gruppen går direkt vidare till nästa sida i scenariot.  
 
Även grupp 3 är snabb med .�������� som är framme i knappt 20 sekunder. 
Först tittar gruppen på bilden, och efter några sekunders tystnad undrar en 
deltagare vad det är för prickar som avgränsar blåsorna. Precis som vid tidigare 
tillfällen, avvaktar handledaren innan han svarar. I och med handledarens 
yttrande
����
��
���������
����
��������
�(
���
����) avslutas samtalen kring 
bilden. Inga försök till tolkning eller förklaring av själva blåsorna företas. Efter 
bilden följer dock en lång diskussion på sju minuter, där många olika aspekter 
avhandlas: sensibilisering, allergi, behandlingar (samernas myggdopp, 
allergisprutor, egenvård med successivt ökande mängder av pollen, 
psykoterapi). Handledaren är aktiv utan att vara dominerande. De flesta deltar 
aktivt i samtalet.  
 

4.1.4 Mekanismer 
Bilden &�������� (fig 7) är tecknad och har rubriken ���
 5	
�������. Bilden 
visar cellmekanismer för en fördröjd allergireaktion som är vanlig vid 
kontakteksem. På bilden syns ett främmande ämne (antigen) och tre stora celler. 
Endast vissa delar är namngivna, till exempel antigen (det främmande ämnet), 
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Figur 7. Allergi typ IV 
 
 
Langerhans cell (som tar upp antigenet), CD4+, CD3+, CD14+ (molekyler i 
ytan av vita blodkroppar). &��������
är den bild som grupperna ägnar mest tid 
åt; hela tre minuter i grupp 1 och 3 och två minuter i grupp 2. 
 
När bilden rullas fram i grupp 1 blir stämningen plötsligt något uppsluppen. 
Som betraktare tycker jag mig se att bilden har förnyat gruppens 
uppmärksamhet, och kanske motivation, i förhållande till tidigare. Efter en stund 
klingar samtalet dock av och efter en relativt lång tystnad stängs EDIT av. 
Under ytterligare någon minut tas mekanismbilden upp igen i samtalet.  


Även i grupp 2 verkar mekanismbilden göra intryck. När bilden öppnas, är det 
flera som uttrycker >��? och jag får känslan av att flera i gruppen blir 
imponerade av bilden. Genast påbörjas arbetet med att försöka förstå vad bilden 
föreställer. Samtalsturerna är korta, och uttrycker frågor eller svar. Samtalet 
flyter bra och vissa fakta uttrycks: CD4 hör ihop med TH2, och CD8 hör ihop 
med TH1, Langerhansceller finns i huden men kan också finnas på andra ställen. 
Många bidrar till samtalet även med alternativa benämningar till bildens olika 
celler.  
 
I grupp 3 är mekanismbilden framme i tre minuter. I knappt en minut kretsar 
samtalet kring den konkreta bilden och muspekaren används aktivt för att den 
ska peka på samma sak som samtalet handlar om. När man benämner bildens 
olika delar används även andra ord än de som står i bilden. T-celler, mastceller, 
T-cellsreceptor, plasma-cell. En cell av cellerna på bilden, Langerhans cell, drar 
till sig uppmärksamheten, och man talar om den samtidigt som man ser på 
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bilden. Deltagarna har lutat sig framåt och fokus ligger på bilden. Bildrubriken, 
���
 5	
 �������� kommenteras inte. En deltagare, som associerar 
Langerhanscellerna till tidigare kunskap och uttrycker en viss förvåning över ett 
eventuellt samband. Flera försök till förklaring ges av olika deltagare. Efter 
knappt två minuter upprepas mönstret från tidigare med återkommande 
associationer, och en ny brainstorm tar vid. Bilden är kvar i någon minut till, 
tills en av deltagarna föreslår att man går vidare med gruppering av 
brainstormsorden.  
 

4.1.5 Efter scenariot och uppföljningsträffen 
Efter genomgången och de fria associationerna kring scenariot återstår ett antal 
steg i den modell för problembearbetning som tillämpas på Hälsouniversitetet 
och som beskrivits under rubrik 2.3.3. Tanken är att innan gruppens skiljs ska 
gruppens befintliga kunskap inventeras och frågor och inlärningsmål till nästa 
gång formuleras. På uppföljningsträffen, och när studenterna inhämtat den nya 
kunskapen ska, enligt modellen, den inhämtade kunskapen diskuteras, värderas 
och tillämpas.  
  
I det här avsnittet försöker jag få klarhet i bildernas roll för basgruppens fortsatta 
arbete.  Exempel på frågor jag har sökt besvara är om bilderna, i någon form, 
finns med eller refereras till i basgruppernas frågor och inlärningsmål till 
uppföljningsträffen, om bilderna öppnas igen eller återkommer i samtalet, och i 
så fall, hur. Eller, helt enkelt, om bilderna i någon form är ���������� efter 
genomgången av scenariot och under uppföljningsträffen.  
 
Det kan vara värt att notera att trots att alla grupperna i undersökningen tog upp 
det faktum att patienten Natalia Jensen var läkarstudent var det ingen som tog 
upp detta till seriös diskussion. Man antog helt enkelt att det saknade betydelse. 
Rubriken ,��������
 ���
 0����������, i handledarsidan, innehåller endast en 
frågeställning, �����(��
���
����������@�����, som hör ihop med att patienten 
även är läkarstudent. 
 
Frågorna från grupp 1 till uppföljningsträffen är:  

1. Varför får man en typ 4 allergireaktion? 
2. Hur verkar glykokortikoider? 
3. Hur påverkar solning utvecklandet av en allergi och medicinering? 
4. Vad är eksem och hur påverkar det övrig allergì? 
5. Varför/vilka läkemedel kan och blir man allergisk mot? 

 
Under uppföljningsträffen är deltagarna aktiva och tonen är seriös och 
engagerad. En stor del av tiden, 20 minuter, ägnas till första frågan. På ett stort 
pappersark i mitten av bordet påbörjar en av deltagarna en illustration till en 
allergisk reaktion mot nickel. Deltagarna är väl förberedda och deltar aktivt och 
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engagerat i samtalet, även med kompletteringar till illustrationen, som står i 
centrum för deltagarnas uppmärksamhet. Både i samtalet och i teckningen 
används begrepp från mekanismbilden i scenariot, dock utan någon konkret 
referens till den. EDIT startas mot slutet av uppföljningsträffen och del 2 av 
fallet läses högt. Läkarens skyldighet att anmäla ämnen som orsakat en allergisk 
reaktion verkar det dock kvarstå oklarheter kring. Till sist tas handledarsidan för 
scenariot fram. Den läses inte högt, som sidorna som hör till själva scenariot, 
men kommenteras i vissa stycken som gruppen inte gått så djupt in på. Grupp 1 
öppnar inte bilderna igen, och man refererar inte explicit till bilderna vare sig i 
frågor eller i inlärningsmål. Man kan säga att den enda bilden som återkommer 
är mekanismbilden, i form av den egenhändiga illustrationen. 
 
Grupp 2 har fler frågor än grupp 1 till uppföljningstillfället. Frågorna till nästa 
gång är: 

1. Hur påverkas immunsvaret av hudens funktion? 
2. Vad har hydrokortison för verkan? 
3. Varför ger parfymer allergi (och astma)? 
4. Vad är det för skillnad mellan lapptest och pricktest? Vad avgör när man 

gör vad? 
5. Vad händer i huden vid kontakt med allergen? 
6. Hur påverkar solen huden? Gör detta att ämnet påverkar kroppen lättare? 

Gör solen något med ämnet? 
7. Hur kan medicinerna påverka hennes immunsvar? Kan de det? 
8. Kan man ärva typ 4 allergier? Har man större benägenhet att få en typ av 

allergi om man har en annan typ? 
9. Vad innebär fototoxicitet? 
 

Grupp 3 systematiserar associationsorden snabbt och går vidare till formulering 
av frågor och mål, som antecknas på tavlan, till skillnad från de andra två 
grupperna, som skapat ett gemensamt ordbehandlingsdokument. Dessa data 
saknas tyvärr i mitt material. För att på något sätt avhjälpa denna bristen i mina 
data kring uppföljningsmötet i grupp 3, ges nedan ett utdrag från samtalet: 
 
6������
2. Frågor till uppföljningsträffen (grupp 3). 
 
Jenny Jag undrar hur glukokortikoid grupp 2 fungerar 
- … 
- Jag undrar vad det är för skillnad på de olika sorters allergierna 
- Allergier, eller allergener 
Jenny Typ 1, 2, 3, 4 allergi 
Henrik Jag undrar om ett ämne kan leda till att man får allergi mot ett annat ämne 
Isak Jag undrar ����
��� det skulle kunna gå till? 
Johan Jag undrar specifikt för grupp 4, fördröjda överkänslighetsreaktioner, dens 

koppling till allergi 
Ida Jag undrar hur man kan ����, alltså man ärver inte allergier man ärver (Karin: 
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känsligheten).om det bara är TH. Hur ärver man allergier? vad är det för nånting 
man ärver när man ärver allergier? 

Henrik Jag undrar hur skulle ett allergivaccin skulle kunna fungera 
Lena Jag undrar över skillnader i olika allergener, om det kan ge skillnad i olika 

allergier också 
- Jag undrar hur hennes medicin, Sufonamider, vad är det, om det gör att hon blir 

känslig 
- Det är väl bra om vi försöker kolla igenom alla läkemedel för varje fall. 
- Ja, egentligen, det tar väl inte så lång tid, det är väl som vi har sagt, att om vi lär 

oss några stycken varje år… 
Jenny Jag undrar hur det här med solning och läkemedel funkar, 
- … 
Henrik Kan man vara överkänslig utan att vara allergisk 
Jenny Ja, vad är skillnaden överkänslighet allergi 
- Hur kom allergenet in till mastcellen som sitter under epitelet? 
 … 
Karin Jag funderar just i ������ fall, det här med att hon hade torr hud, och exsem när 

hon var mindre, om det har gjort mer utstatt, och hur hänger det ihop 
Hanna Ja, det kanske är lätt för allergener att ta sig in genom torr hud 
Lena Ska vi ha det som fråga, hur Natalias hudproblem hänger ihop med 
Karin Egentligen så kanske det ingår i (x) 
Ida Hur ska vi formulera det, hur hänger Natalias hudproblem ihop med hennes 

reaktion 
 
Exempel 1 visar att grupp 3 har många frågor men tyvärr framgår det inte av 
materialet vilka som i verkligheten skrevs ned och bearbetades.  Gruppen 
bestämmer sig för att till nästa gång inhämta kunskap om de olika läkemedel 
som nämnts både i det förra och i det aktuella scenariot. Prioriteringen på 
inlärningsmål blir farmakologi, överkänslighet, ärftlighet och immunceller. 
Innan gruppen skiljs åt kontrollerar man mot handledarsidan att inget relevant 
område förbisetts i diskussionen. Mötet utvärderas noggrant och vissa 
förändringar föreslås till nästa gång, bland annat att starta mötet på utsatt tid för 
att kunna avsätta mer tid till diskussionen. Gruppen enas också om att göra 
utbildningsledningen uppmärksam på att 8 deltagare är för många.   
 
Under uppföljningsmötet för grupp 3 tar farmakologin drygt en tredjedel av 
tiden, och verkningsmekanismer på cellnivå avhandlas noggrant med fylliga 
redogörelser. Resten av gruppen lyssnar intresserat och man pratar relativt länge 
om varje fråga. EDIT är framme hela tiden och vid flera tillfällen kopplar man 
spontant tillbaka till scenariot. Ingen av bilderna i scenariot nämns, men däremot 
nämns i förbifarten en bild ur en lärobok.  Inte heller i grupp 3 ägnas någon 
särskild uppmärksamhet ägnas åt bilderna. 
 
För samtliga grupper var mekanismbilden viktig såtillvida att den möjliggjorde 
slutsatsen av att patientfallet handlade om en specifik typ av kontaktallergi. 
Gruppernas förkunskap var av samtalen att döma olika och gav olika 
förutsättningar under första mötet, och så även under uppföljningsmötet. Under 
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uppföljningsmötet gjorde alla tre grupper en egen teckning eller schematisk bild 
av cellulära mekanismer för allergi. Ingen av grupperna gjorde någon direkt 
hänvisning till bilderna i scenariot, vare sig mekanismbilden eller någon av de 
andra tre bilderna. Bilderna öppnades inte igen och inte heller refererade någon 
av grupperna explicit till någon av bilderna. Frågan om huruvida bilderna är 
närvarande efter genomgången av scenariot måste därför besvaras nekande. 
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Basgruppernas samtal kring bilderna i det interaktiva scenariot är olika långa 
och har olika karaktär. Jag har valt göra några nedslag i basgruppernas samtal 
kring bilderna som visar flera olika förhållningssätt och perspektiv på bilden, 
och som tillsammans förhoppningsvis ger en rättvisande bredd i hur 
basgrupperna gör bilderna meningsfulla. Tre sådana nedslag presenteras, inte 
som diskreta kategorier utan som aspekter av gruppernas meningsskapande 
kring bilderna i EDIT. 
 
• Hur gruppen bemöter bilden direkt efter öppnandet och hur olika 

förhållningssätt utvecklas i samtalet. 
• Samtalet kring bildens innehåll 
• Bilden i basgruppen som praktik: den närvarande scenariokonstruktören 
 

4.2.1 Olika sätt att möta bilden 
Varje gång en bild i scenariot träder fram startar en process av att göra bilden 
meningsfull. Man kan säga att första mötet med bilden och hur det tar sig 
uttryck i det som sägs är den tråd som deltagarna i samtalet har att dra i. Genom 
att titta särskilt på innehållet i de första 10-20 yttrandena (ungefär första minuten 
av samtalet kring varje bild) har jag kunnat identifiera tre olika sätt att möta 
bilden. Sökandet efter mening tar sig olika uttryck, eller snarare går olika vägar, 
som kännetecknas av olika kvalitéer, nämligen ���
 %����������
 ������ och 
 ����������.  
 
"������� 1����
����������
Ett vanligt sätt att bemöta bilden är att någon deltagare högt uppmärksammar 
något i bilden och benämner det, antingen med ord som finns skrivet någonstans 
på bilden, eller med egna ord. Till skillnad från samtalet kring till exempel 
mekanismbilden är samtalet kring lapptestet relativt kort i samtliga grupper.  
 
Att möta bilden med en ���
 %��������� kännetecknas av att endast ett fåtal 
aspekter i bilden behandlas med fokus vad bilden konkret visar. Man skulle 
kunna säga att inledningen är just bara en inledning och det är inte säkert att 
samtalet kring bilden får en fortsättning i form av vidare beskrivning eller 
diskussion.  
 
Grupperna har precis innan tittat på laboratoriesvaret där en allergisk reaktion på 
roll-on-stiftet konstaterats. Lapptest är ett färgfotografi som visar en närbild på 
den allergiska reaktion som konserveringsmedlet i stiftet framkallat i huden.  
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6������
<. Det är små blåsor där (Lapptest, grupp 2). 
 
1 - Jaha  
2 Gabriella Det är små blå blåsor där  
3 Fia Ja  
4 Elin Skumt  
5 Fia Det är ��� som är vesikulösa som hon har (mm)  
7 Gabriella Det måste det vara, papulovesi--  
8 Erik Fast det här är ju lapptestet - egentligen  
9 Fia Vad sa du  
10 Erik Det här är ju lapptestet, jag menar det måste ju inte va - 

jag vet inte vad papulovesikulösa är, eller? 
 

11 Fia Nä men det kallas vesikulösa  
 Erik Ok ja  
 

Övergången mellan det tidigare projektet, förra bilden i scenariot, och den som 
nu inleds, lapptestet, inleds med en projektmarkör, 8��� ( tur 1). Gabriella 
fortsätter med en kort mening som beskriver det hon ser på bilden: ���
��
��(

%�(��� (2). Fia håller först bara med (3) men kopplar strax därefter blåsorna till 
texten tidigare i scenariot, ���
��
���
���
�� ������ �� (5). Gabriella fortsätter 
på Fias koppling då hon fyller i, ����������—men avbryter sig när Erik säger att 
0��� ���
 ���
 ��
 ��
 ����������
 =
 ���������� (8). Användningen av 0��� och 
���������� antyder någon form av motsättning i förhållande till något. Möjligen 
antyder Erik att han inte håller med om kopplingen mellan blåsorna och ������!
������ ��, som användes i texten för att beskriva utslagen i ansiktet. Han hejdar 
sig dock mitt i tanken (10), som på så sätt förblir outtalad. I stället tar Erik fasta 
på att han inte vet vad ordet ������!������ �� betyder. Fia vet inte heller ���� 
eftersom hon inleder sin tur med en bekräftelse av Eriks negation, men det 
verkar inte ha någon avgörande betydelse. Fia uppvisar en enkel men logisk 
tankekedja som gör bilden meningsfull: utslagen ����� för papulo-vesikulösa i 
texten, alltså är blåsorna i allergitestet också papulo-vesikulösa. Det Erik tänkte 
på i tur 8 förblir osagt, och försvinner därmed från samtalet.  
 
För grupp 2 verkar inte Lapptestet ställa krav på mer omfattande samtal än det 
inledande samtalet, som Gabriella påbörjar med en beskrivning av det hon 
uppfattar som relevant och betydelsebärande: ���
 ��
 ��(
 %�(��� (2). Fia 
bekräftar det (3) och i turerna som följer relateras till begrepp från tidigare i 
scenariot. Fotografiet på blåsorna har illustrerat texten, och gruppen finner ingen 
anledning att ägna mer tid åt den. Bilden har fått mening och gruppen går vidare. 
Två aspekter av bilden har avhandlats: att bilden föreställer blåsor och att 
blåsorna troligen kan benämnas papulo-vesikulösa. Samtalet som inleder bilden, 
och som också utgör ���� samtalet kring bilden har tagit drygt 20 sekunder. I 
ordbehandlingsdokumentet som kommer att innehålla gruppens associationer, 
samt frågor och inlärningsmål till nästa möte skrivs ��������.  
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Med exemplet nedan vill jag visa hur ett första mötet med bilden kan sägas vara 
��������
 i förhållande till bilden. Med �������� avses, i det här sammanhanget 
ett samtal där samtalsämnet aldrig blir riktigt etablerat, utan man prövar sig 
fram.  
 
En ��������
 ��������� till bilden utmärks av att flera olika kommunikativa 
projekt påbörjas inom det övergripande projektet med den aktuella bilden. Flera 
ämnen föreslås och prövas men etableras inte för vidare bearbetning. Eventuella 
skillnader i olika deltagares syn på bilden som meningsbärare förblir därför 
outtalade.  
 
6������
A. Nu kan vi kolla om vi känner igen henne (Ansiktsbilden, grupp 1). 
 
1 Anna Status, kanske  Skrattar, flera 

skrattar lite 
2 Caroline Hon ser verkligen ut som (x)  
3 Anna Nu kan vi kolla om vi känner igen henne  
4 Bosse (xx) ögonen  
5 Anna Inte i vår klass, va (2 s)  
6 Linda Näe (2 s)  
7 Beatrice Jaa  
8 Anna Är det här då? Pekar på kinden 
9 Anders Det hade aldrig gått och känt igen henne  
10 Bosse Var är det nånstans?  
11 Calle Ska vi släcka i taket kanske, som vanligt?  
12 Linda Vad hade hon –(1 s) på halsen?  
13 Calle På halsen, ja just det Släcker lyset 
14 Linda (xx)   
15 Ditte Ja men därför ser man dom här ju Pekar mot halsen 
16 Anna Där har hon väl inte använt stift, men det kanske blir 

reaktioner ändå 
 

17 Calle Nä det är ju sant (3 s)  
18 Linda Näe (3 s)  
19 Beatrice Det kanske inte är riktigt - (2 s) Förminskar 

bilden 
20 Anders Det ser lite konstigt ut  
21 Bosse (x) glänsande ögonen  
22 Calle Vi tittar på beskrivningen  
23 Anders Det kanske inte har – med allergin att göra  

(2 s) 
 

 
När bilden rullas upp är det flera som skrattar till, troligen åt bildrubriken, 
Status, som i den patientmiljö som läkarstudenterna befinner sig i utkanten av, 
ofta är ett avgränsat textstycke i en patientjournal. Samtidigt som Anna, som är 
mötets innehavare av musen, rullar upp bilden hörs spridda kommentarer som 
syftar tillbaka till att patienten också studerar på läkarutbildningen och skulle 
således kunna vara känd av gruppen (tur 3). Under dessa turer (tur 3-5-6) är 



 

 43  

pauserna mellan bidragen långa, vilket antyder att endast ett fåtal deltagare 
känner behov av att lämna ett eget bidrag i ämnet. 
 
En ny ingång med fokus på den konkreta bilden sker med turen Ä�
���
���
�(� 
(tur 8) samtidigt som talaren pekar mot bilden. Anna föreslår ett nytt projekt 
med fokus på det bilden föreställer.  Från kamerans synvinkel ser det ut som att 
hon pekar mot halsen. Det är dock inte tydligt vilken plats indexikalen ��� syftar 
på eftersom frågan lämnas obesvarad.  I stället tas frågan om att känna igen 
patienten upp igen (tur 9). Vad platsen ��� syftar på är inte uppenbart för övriga 
deltagare och förklarar nästa fråga 	��
 ��
 ���
 �(������� (10) Kanske i 
förhoppning om att saker och ting ska klarna (!) föreslå Calle att de ska
�����
�

�����
���
�������
(11).  
 
Nästa tur, 	��
����
����
�(
������� (12) är den tredje frågan som ställs på kort 
tid. Turen är viktig för att den visar att Linda har uppmärksammat en ny 
dimension, som ���� uttrycktes i texten. Det är också en antydan till en form av 
konflikt mellan text och bild som blir tydlig längre fram. Flera deltagare mumlar 
sitt godkännande av frågan, som verkar uppfattas som relevant, och återigen 
pekar en deltagaren mot bilden (���� �
���
���
���
���). Fokus är fortfarande 
den konkreta bilden.  
 
Till skillnad från tidigare frågor lämnas inte Lindas bidrag obesvarat. Anna 
svarar Linda att
���
���
���
���
����
������
����� ���
���
����
%���
���������

���( (16) och tydliggör en möjlig motsättning mellan uppgiften i texten (”rött 
utslag i ansiktet (…) inga utslag på andra ställen”) och det flera deltagare har 
uppmärksammat i ansiktsbilden, nämligen att patienten har utslag även på 
halsen. Ingen undrar över hur det kan komma sig att patienten har utslag på 
������ när det står i texten att hon har utslag i �������. Men det är inte 
förklaringen till Lindas användning av ordet ��� i sitt bidrag: konflikten skulle 
också kunna handla om det ovanliga i att använda acnestift på halsen eftersom 
acne ofta förknippas med ansiktet. Ingen av dessa motsättningar mellan text och 
bild, eller mellan bild och gängse föreställningar tas upp till ytan och det är en 
anledning till att ovanstående utdrag får tjäna som exempel på ett osäkert 
förhållningssätt till bilden, nämligen att ingen i gruppen uttalar och formulerar 
problemet som turerna 16-18 antyder. Både Calle (����
���
��
��
����
�A
��� och 
Linda (>��
�A
���
svarar Anna, men det är ovanligt lång tystnad efter båda deras 
bidrag.  
 
Bra samarbetslärande gynnas av artikulation, motsättning och samkonstruktion 
(Crook, 1994). Att deltagarna i exemplet 3 inte på ett tydligare sätt formulerar 
tankar och på så sätt göra dem tillängliga för andra tolkar jag som att första 
mötet med bilden kännetecknas av en trevan kring vad som ska stå på 
dagordningen, vad man ska prata om, helt enkelt.  
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I denna trevan, som ytterst är ett sökande efter det ramverk som gör bilden 
meningsfull, påbörjar Linda en tur, ���
 ����
 ����
��
 ������! (19) men hejdar 
sig när Anders säger att ���
 ���
 ����
 �������
 �� (20). Bosses andra ohörbara 
kommentar om  ������
som troligen är en repetition av den första (rad 4) skulle 
kunna handla om att ögonen är bildmanipulerade för att avidentifiera personen 
på bilden. Då är bilden redan förminskad och man går vidare.  
 
Calles och Anders tal är överlappande och föreslår två olika gemensamma 
projekt (Clark 1996) i samtalet, det ena relativt lätt och det andra något mer 
krävande. Calles förslag, att gå vidare (22) är det lätta, och det är det som får 
gehör. Anders förslag, ���
 ����
 ����
���
 !
���
��������
���
� ��
 �<
 �� (23), 
motiveras inte och vidareutvecklas därför inte, utan faller. Gruppen behöver 
hjälp att hitta meningen med bilden och går vidare till länken Beskrivning, där 
en experttolkning av ansiktsbilden kan förväntas. 
 
Direkt efter utdraget ovan läser Anders texten i länken 3���������, där utslagen 
beskrivs i medicinska termer: patienten har ”spridda rödflammiga 
efflorescenser, i pannan och vid ögonen är de papulo-vesikulösa”. Förändringar 
finns också på halsens framsida”. Efter en kort brainstorm går man tillbaka till 
bilden, nu med ett helt annat förhållningssätt.  
 
Här kan det vara på sin plats att påminna oss om att när illustrationer har 
textredundant information underlättas inlärningen av innehållet i texten (Levie 
& Lentz, 1982). Texterna i scenariot är inte av det slag att innehållet ska läras in, 
men det har givetvis ett värde om basgruppen någorlunda kan lägga dem på 
minnet, i alla fall under själva mötet. Ansiktsbilden ger inte textredundant 
information, snarare tvärtom: Att informationen i bilden inte är helt kongruent 
med bilden bidrar till en viss förvirring kring meningen med bilden. 
Ansiktsbilden utgör inte något självklart exempel på någon av Riebers (2000) 
������������� bilder, som skildrar kritisk information och kompletterar texten 
genom att fokusera på vissa delar av informationen. Studenternas samtal ovan 
visar att bildens funktion är oklar. Basgruppens samtal kring bilden har få 
tydliga affektiva (motiverande bild) eller kognitiva (uppmärksamhetsfångande 
bild) komponenter. Effekten av både motiverande och uppmärksamhetsfångande 
bilder är dessutom temporär. Som betraktare är det svårt att avgöra när det är 
dags att gå vidare. 	�� ska vi se? Har vi nu sett nu det vi förväntas se? Säljö och 
Bergqvist (1993) redogör för hur elever under fysiklaborationer i högstadiet har 
svårigheter att hitta det som är signifikant, ���� att se, för att det förutsätter en 
konceptuell nivå som eleverna, till skillnad från lärarna, inte har tillgång till.  
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"����� � 2�
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������
Ett tredje sätt att ta emot bilden skiljer sig från de två andra genom att det finns 
en komponent av överraskning som uttrycks spontant vid första anblicken av 
bilden (exempel 3). Överraskningen kan dock så småningom övergå i 
uppgivenhet (exempel 4).  
 
En  ��������
 ��������� utmärks av en spontan reaktion från en eller flera 
deltagare direkt efter öppnandet av bilden. Stämningen i samtalet höjs tillfälligt 
och påverkar den konkreta beskrivning eller tolkningen som följer.  
 
Exempel 4 visar ett första möte med bilden som innehåller en spontan reaktion 
av uppskattning som skiljer sig från tidigare bilder i scenariot. Det är den här 
spontana reaktionen som jag har kategoriserat som en överraskad inledning till 
bilden. Anders har precis läst sidan ������� högt och gruppen har konstaterat 
att konserveringsmedlet i stiftet framkallat patientens allergiska reaktion. 
Rubriken för mekanismbilden är ,������
���
5	.  
 
6������
9. Åh, vad fina! (Mekanismer, grupp 1) 
 
1 Anna Åh, vad fina!  
2 Ditte Am Langerhans  Härmar tyskt uttal 
3 Anders Jag visste inte att dom såg ut så där!  
4 Bosse Han ser snabb ut  skrattar 
5 Anders Han är på gång (flera instämmer) Härmar med handen en pil i 

rörelse 
6 Ditte Och vad gör han då? Linda lyfter händerna och 

gör flygrörelser med 
fingrarna  

7 Linda Han tar (x)  
 
Annas spontana reaktion på de avbildade cellerna, /��
���
����? (tur 1) besvaras 
både av Ditte som på ett humoristiskt sätt använder tyskt uttal, och av Anders 
som glatt erkänner att han inte visste att de såg ut så där. 1� avser troligen 
Langerhans celler, som är den celltyp som är inblandad vid en allergisk reaktion 
typ IV. Tempusvalet signalerar förändring: Anders visste inte, 8��
������
����
���

���
�(�
��
�(
���? (3) men nu vet han, och av tonfallet att döma är upplevelsen 
angenäm.  
 
Stämningen har plötsligt blivit livfull och Bos beskrivning av Langerhanscellen 
på bilden, B��
���
���%%
�� (4), samtidigt som han skrattar, sker i samma anda. 
Bosse förvandlar Anders’ plural (���
������
����
���
���C) till singular när han 
beskriver den enda Langerhanscellen på bilden, B��
���
���%%
��? Om Anders 
refererar generellt till Langerhansceller råder det ingen tvekan om att även 
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Bosse avser samma typ av celler exemplifierade i den specifika 
Langerhanscellen på bilden.  
 
Överraskningen som Anna uttrycker och den nästintill uppsluppna stämningen 
som följer kan har flera anledningar. En anledning kan vara att bilden upplevs 
som estetiskt tilltalande. En annan anledning kan vara att mekanismbilder inte är 
så vanliga i EDIT, och att förväntningarna på vilken bild som kommer härnäst 
inte infrias. Anledningen kan vi inte säkert veta, men exemplet ovan visar att 
gruppen uttrycker en positiv inställning till bilden.  
 
Motivation som kommer utifrån är ofta tillfällig (Rieber, 2000). I exempel 4 
framgår detta tydligt då det spontana uttrycket av överraskning förvandlas till 
uppgivenhet, 1��
��
����
���
���
������ Exempel 4 äger rum någon minut efter 
exempel 3. 
 
6������
D. Alltså, vad är det för nån cell där under den gröna? (Mekanismer, 
grupp 1) 
 
19 Ditte Men va.. Alltså, vad är det där för nån cell där 

under den gröna? 
 

20 Calle Ja men om det är en massa syreradikaler är det 
väl en hydrofil (3 s) 

 

21 - Mastceller…  
22 Calle Ja precis (4 s)  
23 Anna Och jaa. Det kan vara vad som helst   
24 Calle Ja, mm (10 s)  
25 Anna Ha Avslutande tonfall 
26 Ditte Det var alles  
27 Linda Ja, jaha  
 
Efter flera yttranden av osäkerhet och flera längre pauser, vid sista tillfället så 
långt som 10 sekunder, börjar tystnaden troligen att kännas besvärande, så när 
Anna säger B�, fyller Ditte i, 1��
���
�����
(26) vilket tolkas som signalen att gå 
vidare. Gruppen släcker ned scenariot, men samtalet om bilden går vidare i 
någon minut till.  
 
Värdet av att lyfta ut första mötet med bilden kan givetvis diskuteras, särskilt 
eftersom i längre samtal är det troligt att samtalets karaktär förändras. Avsikten 
med att ”lyfta ut” första mötet är framför allt att beskriva några ganska olika sätt 
som grupperna i undersökningen tagit sig an bilderna.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att tre olika sätt att möta bilderna i scenariot 
kan identifieras i gruppernas samtal: 
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En ���������
 %��������� som ett sätt att bemöta bilden kännetecknas av att 
endast ett fåtal aspekter i bilden tas upp. Det är dock inte säkert att någon 
fortsättning i form av vidare beskrivning eller diskussion äger rum. Relativt 
snabbt fastställs meningen med bilden och någon problematisering äger inte 
rum.  
 
Ett ��������
��������� till bilden utmärks av att flera olika projekt påbörjas inom 
det överordnade projektet med den aktuella bilden. Flera ämnen föreslås och 
prövas men etableras inte för vidare bearbetning. Eventuella skillnader i olika 
deltagares syn på bilden och dess mening förblir därför outtalade.  
 
En  ��������
��������� kännetecknas av en spontan reaktion från en eller flera 
deltagare direkt efter öppnandet av bilden. Stämningen i samtalet höjs tillfälligt 
och påverkar den konkreta beskrivning eller tolkningen som följer.  
 
Samtal är inte givetvis inte bara inledning, och gruppens förhållande till bilden 
kan gradvis förändras i takt med samtalet att fortskrider. Vanligtvis fokuserar 
man då på bildens innehåll.  
 

4.2.2 Samtal kring bildernas innehåll 
Samtalet kring bildens innehåll har olika nivåer, från att man tar in bilden som 
sinnesintryck och läser eventuella ord på bilden, till att man ”avkodar” eller 
tolkar bilden, genom att beskriva och förklara det man ser. Dessa två processer 
växlar så snabbt att man kan säga att de sker parallellt. Ytterligare bearbetning 
med associationer och ifrågasättanden med bilden som utgångspunkt utgör ett 
steg vidare i samtalet kring bilden. Den första refererar jag till som �������
���

� �������
 ��
 %�����
 och den andra nivån har jag valt att kalla %�����
 ���

���(�������
� �
���������. 
 
"������� .����������'3����������������
��
Samtal som tolkar och förklarar innehållet i bilden är de vanligaste typen av 
samtal kring bilderna i scenariot. Gruppen växlar mellan konkret fokus på någon 
detalj i bilden och en förklaring som gör bilden meningsfull i förhållande till det 
scenariot den ingår i. Endast en eller ett fåtal dimensioner i bilden 
uppmärksammas och något aktivt sökande av fler dimensioner i bilden äger inte 
rum.  
 
6������
E. (Labbsvar, grupp 2) 
 
1 Gabriella Det är liksom bara ämnen som finns i olika (3 s)  
2 Elin Ingen aning  
3 - (xx)  testar eller?  
4 Gustav Syns inte   
5 Gabriella Det ser ut som en lista för- (3 s)  
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6 Erik Egen produkt Läser och pekar 
7 Gabriella Och så står det fyrtioåtta timmar och sjuttiotvå  
8 Elin Ja dom kanske testar och - ser om man får en 

reaktion 
 

9 Fia Ja, för där längs ner stod det egen produkt roll-on  
10 (flera) Ja   
 
Exempel 6 visar en kort sekvens där en omedelbar första tolkning av bilden sker. 
Bilden visar ämnen (1) i en lista (5). Man kan lägga märke till Gabriellas 
användning av ordet %���. Att hon använder %��� gör yttrandet till något mer än 
en ren beskrivning. 3��� antyder att Gabriella uppfattar sin tolkning av bilden, 
om inte som den enda möjliga, i alla fall som den enda troliga tolkning av 
bilden. Det är inte så mycket annat, det är %��� ämnen. Erik uppmärksammar 
den sista raden genom att läsa den högt (����
������) (6) och Gabriella bygger 
vidare på Erik men går över till en annan del av bilden: F��
�(
��(�
���
������(���

������
���
���������(.  
 
Elin, som från början inte har ��
����� (2) kan nu våga sig på en förklaring. 8�� 
���
����
 ������
=
���
���
��
���
 �(�
��
������� (8). 1�� borde i det här 
sammanhanget syfta på dem som är fullständiga medlemmar i den yrkesgruppen 
som gruppen är på väg mot, för vilken tolkning av liknande bilder ingår i 
professionen. Referensen är kort men uppenbarligen behöver den inte förklaras: 
den troligen fullt begriplig för alla i gruppen. Fia, som varit tyst hittills, 
uppmärksammar åter raden längst ner och kompletterar tidigare utsagor med den 
konkreta referensen till berättelsen i scenariot, ����
 ������
 ����!�� (9). Flera 
deltagare instämmer. 
 
Genom raden längst ned har bilden blivit meningsfull i förhållande till det 
konkreta scenariot den ingår i, och kan betraktas som avkodad. Någon vidare 
problematisering av bilden har inte ägt rum, och gruppen är redo att gå vidare 
till nästa bild, utan att uppmärksamma andra detaljer i bilden. Nästa bild är 
lapptestet, som i närbild visar den allergiska reaktion som konserveringsmedlet i 
stiftet framkallat.  
 
Exempel 7 är hämtat från nästa bild i scenariot, men från en annan grupp. Med 
exemplet vill jag visa ungefär samma fenomen som tidigare, dvs. hur gruppen 
förhandlar om innehållet i bilden på ett relativt konkret sätt, i förhållande till 
scenariot, och lämnar den sedan, utan någon aktiv ansträngning för att hitta fler 
dimensioner eller andra sätt att analysera eller problematisera den. 
 
6������
;. Lapptest (grupp 1). 
 
1 Anna Positiv lapptest  
2 Ditte Jaa  
3 Anna Det verkar liksom att hon blev ju bara – hon fick Snabbt tillbaka till 
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ju bara på den - egen produkt labbsvaret 
4 Bosse Men vad sa det här?  
5 Calle Det är väl bara för att visa hur det ser ut rent 

praktiskt antar jag 
 

6 Bosse Men dom där fyra prickarna  Lapptest 
7 Calle Det är bara för markering – antar jag Formar en fyrkant 

med båda händerna  
8 Ditte Men då �� det det här rollonstiftet som har gett -  
9 Calle bara för att passa in liksom (2 s) så man inte får 

en massa prickar och så har man glömt och sätta 
dit den 

 

 
Gruppen antar att bilden bara är till för att visa hur det ser ut rent praktiskt. 
Ingen verkar se någon anledning att hitta någon annan eller någon ytterligare 
mening med bilden, och går vidare.  
 
Både labbsvaret och lapptestet är realistiska bilder, om än på olika sätt. 
Labbsvaret är en avbildning av ett formulär som används i läkarprofessionen. 
Formuläret är standardiserat och innehåller de vanligaste ämnen som man 
konstaterat allergiska reaktioner mot i Sverige, vilket också förklarar rubriken 
$����
 $�������. Sådana laboratoriesvar i tabellform är vanliga i EDIT. 
Realismen ligger i att tabellen är en faktisk avbildning av en riktig tabell hämtad 
från den yrkespraktik som studenterna är på väg mot.  Bilden av lapptestet är 
realistiskt i en mer traditionell bemärkelse, genom sin egenskap av fotografisk 
bild. Enligt Dwyer (1978) behöver betraktaren tid för att läsa och tolka bilder 
med hög grad av realism, eftersom bilderna innehåller många detaljer. De 
exempel som använts ovan är samtal där meningen med bilden fastställs relativt 
snabbt, utan någon vidare elaborering och problematisering, vilket är tanken 
med scenarier i problembaserat lärande.  
 
"������� ����
��������)���	�����'3������������
Efter bearbetningen av den konkreta bilden där man helt enkelt verbaliserar vad 
man ser, och i viss mån tolkar det, kan bilden ibland användas relativt fritt som 
utgångspunkt för diskussion av sådant som endast på ett indirekt sätt relaterar till 
bilden. Exemplet nedan visar en sådan problematisering av bildens innehåll. 
 
6������
:. Men får jag fråga, Langerhanscellerna—(Grupp 3, mekanismer) 
 
17 Jenny Men får jag fråga, ������������������-- Jag tänker på 

langerhanska öar men de består väl inte av vanliga  - 
leukocyter 

 

18 Ida Ofta är det ju att det är samma kille som har lyckats 
upptäcka dem 

 

19 Lena Langerhanska öar det är ju-  
20 Johan det är ju hormonproducerande  
21  Sen finns det Langerhanska celler  
22 Jenny Jag tror att det finns samma sak i hjärnan, och i näsan  
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med samma namn 
23  Det finns i leukocyter, under huden, i tarmen  
24 Ida Jaha, ska vi brainstorma lite? Går till tavlan 
25 Henrik Vad är det som bestämmer numret? Cytokin 1, 2, 

CD14… 
 

26 - Jag tror det är vilken ordning man kom på dom  
27 - MHC och allergi, hur man ����� sitt immunförsvar  
28 Johan Varför överreagerar vissa på (x) och andra inte (3 sek)  
29 Johan Vet ni att möss väljer den partner som har mest olika 

MHC mot sig själv? 
 

30 - Jaså?  
31 Henrik Människor då? Har man gjort nån sån studie?  
32 Johan Ja man är på väg skrattar 
33 - Det är faktiskt väldigt kul   
34 - Eh..   
35 - Finns det nåt (mer)?  
36 - Behöver vi ha så mycket mer, jag tycker vi har fått med 

ganska mycket 
 




Exempel 8 visar ett samtal som skiljer sig från andra i sättet på vilket deltagarna 
använder bilden som startpunkt för en diskussion som inte omedelbart handlar 
om bilden.  
 
Jenny är medveten om att det kommunikativa projektet som hon föreslår kan 
tolkas som en avstickare från ämnet, och inleder därför med &��
�(�
���
��(��, 
som förberedelse för det
 hon tar upp, att .����������
 ������ påminner, 
åtminstone till namnet, om .����������
 ��, och uttrycker samtidigt det som 
hon uppfattar som en skillnad mellan dem: ��
 [langerhanska öarna]
%���(�
���

����
��
�������
=
 ��������� (tur 17). Det projekt som Jenny inleder kan sägas 
vara en jämförelse mellan de två termerna. I termer av problembaserat lärande 
innebär det aktivering och bearbetning av förkunskap, som pågår under flera 
turer, och med flera inblandade. Ida framför en teori om varför namnen 
påminner om varandra�
F���
 ��
 ���
 ��
 ���
 ���
 ��
 �����
 ����
 ���
���
 ������

�������
 ��� (18) och Johan lyfter fram ännu en skillnad mellan dem: �� 
[öarna] ��
 ��
 ������������������ (20). Det är dock Jenny själv som driver 
projektet framåt, med ytterligare associationer: �����
��
�
�������
���
�
�����

���
 �����
 ����. Sammantaget visar deltagarna en hel del kunskap om 
Langerhans celler och öar. Kunskapen blir publik och därigenom finns det stora 
möjligheter att även den som är mindre förtrogen i ämnet kan ta del av den.  
 
Ida verkar tycka att det kan vara dags att gå vidare och föreslår brainstorm (24), 
samtidigt som hon visar genom att gå till tavlan att hon är beredd att ta ansvar 
för det hon föreslår. Ida föreslår att gruppen ska gå vidare och namnger den 
aktivitet hon föreslår med en i PBL vanligt förekommande term. Härmed 
upprättas en avgränsning gentemotmot den pågående aktiviteten. Idas förslag 
kommer att hörsammas men inte riktigt än. Först vill Henrik uppmärksamma de 
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siffror som ingår i namnet på många av de strukturer som visas i 
mekanismbilden: Vad är det som bestämmer numret? Cytokin 1, 2, CD14… 
(25). Före brainstormen hinner en annan deltagare svara på Henriks fråga (26). 
Turerna 27 och 28 tar upp Idas förslag om brainstorm. Johan tar upp den första 
av dem (&B-
 ���
 ��������
 ���
 ���
 �����
 ����
 ������ �����) och uttalar sin 
association genom att ta upp något som inte direkt har med bilden att göra, men 
som han förutsätter flera tycker är intressant i sammanhanget, 	��
 ��
���
� ��

������
���
�������
���
���
����
����
&B-
���
���
������ (29). Vi vet inte om 
det är vetenskaplig korrekt, men det Johan säger är relevant i sammanhanget, för 
det elaborerar frågan om hur man ärver sitt immunförsvar på ett oväntat sätt som 
får en annan i gruppen att uttala sig om att 1��
 ��
 ������
 �������
 �� (33). 
Johans inlägg bidrar till en positiv känsla av utmaning (Silén, 2003) i scenariot, 
som kan stimulera till inlärning.  
 
Frågan om ���
�����
�(���
��� (35) tas inte upp. I stället avslutas projektet i en 
positiv anda, ���
�����
���
��
���
�(��
���
�����
����� (36) som också är ett 
svar på talarens egen inledning 3�� ���
��
��
�(
�����
��� (36).  
 
Exempel 8 visar hur gruppen utgår från bilden men ändå är fri i sitt samtal kring 
bildens innehåll. Den använder %�����
 ���
 ���(�������
 � �
 ���������. 
Deltagarna utgår i hög grad från sin förkunskap snarare än vad andra – 
scenariokonstruktören eller lärarna – har haft för avsikt med bilden. Deltagarna 
formulerar och offentliggör sin kunskap i meningar som ofta är fullständiga och 
bygger på varandra. Detta kan kopplas både till artikulering och till 
samkonstruktion som Crook (1994) anser nödvändig för bra samarbetslärande. 
Egna funderingar och en aktiv bearbetning av den kunskap som redan finns i 
gruppen dominerar. Detta sker genom associationer som utvecklas det som 
kognitionspsykologerna kallar semantiska nät och eller aktiverade noder i 
nätverksbaserade minnesmodeller. I den elaborering som sker i samtalet 
levandegörs bilderna i scenariot: i Lemkes (2001) mening talar studenterna sig 
till ökad förståelse. 
 
En sammanfattning av gruppernas samtal kring bildernas innehåll skulle kunna 
vara att samtliga bilder i scenariot ger upphov till ett samtal bland 
basgruppsdeltagarna som på ett eller annat sätt handlar om innehållet i bilden, 
men är framför allt två olika typer av samtal som varierar i vad som tas upp, på 
vilket sätt och under hur lång tid.  
 
I ett samtal som �����
 ���
 � ������
 %����� görs bilden meningsfull i 
förhållande till det scenariot den ingår i relativt snabbt. Endast en eller ett fåtal 
dimensioner i bilden uppmärksammas och inget aktivt sökande av fler 
dimensioner i bilden äger rum, varken i form av andra detaljer i innehållet eller i 
form av att gruppens förkunskaper tydliggörs.  
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Ett samtal där %�����
�������
��� ���(�������
� �
��������� är något friare i 
förhållande till bilden än ett tolkande och förklarande samtal. Kommentarer med 
egna ord och en aktiv bearbetning av tidigare kunskap dominerar. Associationer 
formuleras och förförståelsen offentliggörs i fullständiga meningar som bygger 
på varandra. Sådana samtal är ofta längre än tolkande och förklarande samtal. 

4.2.3 Bilden som praktik: den ”närvarande” scenariokonstruktören 
Med det här avsnittet vill jag ge några intryck från användningen av bilderna i 
basgruppsmötet som pedagogisk praktik, dvs. en återkommande aktivitet som 
ingår i en vidare kontext. I kontexten där basgruppen äger rum tas vissa ramar 
för givna: läkarutbildning, problembaserat lärande, universitetsstudier; vissa 
antaganden och perspektiv är till viss del inbyggda i systemet. Jag har iakttagit 
två sådana aspekter, dels vi- och dom-perspektivet, dels bildens anknytning till 
läkarprofessionen.  
 
Till skillnad från annat material i scenariot verkar denna utbildningskontext bli 
tydlig för gruppen i närvaro av vissa bilder, eller i samtal med anknytning till 
vissa bilder. Det som blir tydligt är att scenariet är konstruerat, eventuellt 
tillrättalagt för att passa en utbildningssituation: det finns någonstans en person 
som rent konkret valt ut bilderna som passar till det aktuella scenariot. Det är 
denna person som ibland är ”närvarande”, inte rent fysiskt utan i gruppen 
samtal. 
 
"��� ��� 4��������	
��	
����
��
När studenterna i basgrupp står inför en bild som ingår i scenariot påbörjas 
genast arbetet att göra den meningsfull. I ett sociokulturellt perspektiv är 
kognition och lärande ���������, dvs beroende av aktiviteten, kontexten och 
kulturen där de äger rum (Brown, Collins & Duguid, 1989). Basgruppens 
aktivitet i samband med bilden ingår i en institutionell utbildningsdiskurs där det 
inte bara handlar om att skaffa sig kunskap, utan också om att förstå vilken 
kunskap, vilka insikter lärarna, eller i det här fallet, scenariokonstruktören, avser 
att förmedla.  
 
Samtalet i exempel 9 äger rum strax efter öppnandet av mekanismbilden. Vid 
öppnandet utropade flera deltagare >��?
 (överraskad inledning). Tolkning och 
förklaring av bilden inleds genast. Turerna är korta, och uttrycker frågor eller 
svar. I anknytning till bilden använder gruppen benämningar och begrepp från 
den egna förståelsen. För tillfället är ämnet Langerhansceller: någon har sagt att 
de kan finnas i huden, men även på andra ställen i kroppen. Mekanismbilden har 
varit framme i ungefär en minut.  
 
6������
G. Vad är det där nere? -  (Mekanismer, grupp 2) 

  
26 Erik Langerhansceller… (5 s)  
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27 Gabriella Vad är det där nere? (3 s)  
28 Fredrik Det är en makrofag  
29 Fia Proteinaser, vad menas med det (2 s)  
30 Gabriella Arakidonsyra-metaboliter det måste ju vara nån syra  
31 Fredrik Syreradikaler (4 s)  
32 - Jaha…  uppgivet 
33 Gabriella Förklarar det det dom menade?  
34 Erik Undrar vad det är för bild, vad det är för typ av 

fråga, vad det är för celler… 
gäspning 
hörs 

35 Fredrik ()  
36 Gabriella Ja det var det jag frågade   
37 - Jag jag tänker på (x)  
38 - Mm yes bilden stängs 
 
Erik första yttrande, .���������������C (tur 26) är tankfullt, som om han 
kommit att tänka på något som han inte riktigt kan komma ihåg. En lång tystnad 
på 5 sekunder följer, som bryts av Gabriellas fråga, 	��
��
���
���
�����
(27). 
Fredrik levererar, om än inte omedelbart, ett svar, 1��
��
��
������� (tur 4), 
som tycks räcka. Fias och Gabriellas påföljande yttranden initieras båda med ett 
ord som finns i bilden, )���������� och ,����������!����%������. Ingen tar upp 
Fias fråga om vad som menas med proteinaser, och det blir tyst i 2 sekunder. 
Gabriella uttrycker själv en gissning, om än med viss tvekan, om metaboliterna i 
fråga: D��
�(���
 ��
 �(�
 ���� (30). Fredrik, som nyss identifierade cellen ���

���� som en makrofag, kompletterar Gabriellas tvekan om �(�
����, och bidrar 
med ytterligare ett begrepp som inte återfinns i bilden, ������������. Det blir 
tyst ovanligt länge efter det, i hela 4 sekunder, tills någon säger 8���C 
 
Det intressanta i exempel 9 är de två bidrag som följer, av Gabriella respektive 
Fredrik. Gabriellas 0 ������
 ���
 ���
 ���
 ������� (33) innehåller två 
indexikala ord, ��� och ���, vars referensobjekt kan vara värda att kommentera. 
1�� refererar troligen både till det som sagts om bilden hittills och till det som 
uppmärksammas just nu: cellen i nedre delen av bilden som benämns �������, 
och syrametaboliterna som är ������������.  
 
Om vi antar att referensobjektet för ��� stämmer, kan vi gå vidare till nästa 
referensord, ���: vilka är ���� Det ligger nära till hands att tolka ��� som 
’dom som vill förmedla något med bilden’, det vill säga utbildningen, lärarna 
eller mer konkret, scenariokonstruktörerna. Gabriella antyder två saker: dels att 
det finns ett ���, som har definierat meningen med bilden, dels ett ��, som 
behöver få förklarat ���
���
������. Det finns de som menar och de som ska 
hitta meningen, dvs. vi. Även om inte lärarna inte är kroppsligt närvarande i 
exemplet ovan är de i högsta grad närvarande på ett annat plan i den här 
situationen.  Det är lärarna som bestämmer villkoren för lärandet och vilka 
kunskaper och färdigheter som krävs för att bli godkänd på tentamen. Gabriellas 
fråga antyder också att de utsagor om bilden som hittills uttalats i samtalet, och 
som nu senast handlat om att det ena är en makrofag och det andra är 
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syreradikaler
 ���� ����� för att få tillgång till avsikten, meningen med bilden. 
Det finns något mer, som ��, lärarna, har tillgång till, och som �� måste lista ut. 
Även om inte situationen är identisk blir vi åter påminda om den osäkerhet som 
Säljö och Berqvist (1997) identifierar som en skillnad i studenters och lärares 
begreppstillgång och som tydliggörs i laborationer då eleverna är hänvisade att 
själva se vad som är relevant. 
 
Eriks fundering, '�����
���
���
��
� �
%����
���
���
��
� �
���
��
��(���
���
���

��
� �
������
(tur 34) är ett medhåll till Gabriellas retoriska fråga. Den trefaldiga 
upprepningen av ���
���
��
� �
+ objekt, är nästan dramatiskt, från den konkreta 
aktiviteten – bilden – till den generella meningen med bilden – frågan – och 
tillbaka till det konkreta perspektivet här och nu – cellerna i bilden. Erik 
uttrycker en föreställning om att bilden har en mening som �(���
 ����� har 
fastställt, och att basgruppens uppgift är att hitta den. Självklart är det i viss mån 
så, men det kan vara värt att notera att även aktiviteterna i problembaserat 
lärande befinner sig inom en institutionell diskurs, trots uttalade ambitioner om 
att stödja gruppens och individens motivation och kreativitet. Säljö (2000) 
menar att ”lärande i stor utsträckning är både en fråga om att ha tillgång till 
kunskap, färdigheter och förståelse, men samtidigt också att kunna avgöra vilken 
information, vilka färdigheter och vilken förståelse som är relevanta i ett visst 
sammanhang och inom ramen för ett verksamhetssystem” (s 141). Samtalet 
ovan handlar om att hitta nyckeln som kan avkoda bilden för att fullfölja 
basgruppens uppgift här och nu, relativt till det aktuella scenariot, snarare än ett 
uttryck för den egna nyfikenheten och motivationen att lära. I rollen som elev – i 
kommunikativa sammanhang agerar både barn och vuxna annorlunda än i andra 
sammanhang (ibid). 
 
Det finns alternativa förhållningssätt som Gabriella och Erik hade kunnat anta: 
de hade kunnat berätta för de andra vad bilden framkallar för associationer hos 
dem själva eller frågat de andra om deras förståelse av bilden. I stället ligger 
utgår deras yttrande från något utanför de själva: scenariokonstruktörerna och 
lärarna i Gabriellas fall och bilden i Eriks fall. 
 
"��� ��� ����
�������!�������������
��������������	�'
����
��
Ibland kan samtalet kring bilderna handla om ”hur gör man egentligen” när man 
är läkare. I grupp 1 sker det i anslutning till ansiktsbilden. Efter att ha läst sidan 
3��������� och skrivit upp de främmande orden, efflorescenser och papulo-
vesikulösa, har gruppen gått tillbaka till ansiktsbilden för att titta på utslagen, 
som det refereras till i texten: �(
���������
�(
������
��
��
������!������ ���  
 
Exempel 10 handlar om verkligheten som läkare, om svårigheten att se vad som 
är tecken på sjukdom, och mynnar ut i ett ifrågasättande av scenariots 
autenticitet, i Dittes farhåga om att bilderna i scenariot är inte hör ihop med det 
patientfall som scenariot handlar om (52). 
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6������
2H. På framsidan på halsen  (Ansiktsbilden, grupp 1) 
 
44 Calle På framsidan på halsen, kolla på skärmen därifrån  
45 Bosse Ja, det kanske syns bättre där  
46 Linda Hon är ju rätt svullen på hela liksom här Pekar på sitt 

ansikte 
47 Anders Jag tycker det är jättesvårt att veta hur en människa 

ser ut till vardags. Normalt. Alltså hade jag bara sett 
den här bilden hade jag inte sett – sagt att det var 
något konstigt med henne 

 

48 Bosse Hade du sagt om hon hade kommit och sökt hördö att 
nej det är inge konstigt med dig  

Förställd röst efter 
� ��  

49 Ditte Men det är ju inte säkert att den här --   
50 Anders Men då får man ju fråga patienten hur %���� du se 

ut? Men jag menar 
flera skrattar 

51 Calle Tack för den du. Hur brukar du �������
se ut?  
52 Ditte Jag tror man får tänka så här att det är inte ����� att 

bilderna liksom hör ihop med fallet, dom kanske bara 
����� liksom, åh, det här, ��� ser ut att vara ���� 
rödflammig (2 s) 

Förställd röst efter 
(� 

 
Samtalet visar en övergång från den konkreta bilden (44 och 45) till ett 
perspektiv som läkare, 8��
�����
���
��
�������(��
���
����
���
��
�������
���

��
����
�������
!
��������
,����(
����
���
%���
����
���
���
%�����
����
���
����

����
 !
 ����
 ���
 ���
 ���
 �(���
 �������
 ���
 �����
 (47). Dem svårigheten som 
Anders tar upp gäller visserligen tolkningen av den konkreta bilden, men 
yttrandet kan ha en vidare betydelse: bilden konkretiserar en väsentlig del av den 
medicinska praktiken, nämligen den diagnostiska tolkningen av utslag och andra 
tecken på ohälsa. Bilden är otydlig och svår, vilket redan framgick av det 
trevande sättet att möta bilden på då den först öppnades. Bilden gör inte 
patienten mer mänsklig eftersom den är avidentifierad men den visar inte heller 
utslagen i den närbild vilket eventuellt skulle behövas för att göra en korrekt 
medicinsk bedömning. Det är inte konstigt att gruppen inte vet vad den ska göra 
med den. 
 
Bosse spinner vidare på den föreslagna vägen och hans bidrag blir inledningen 
till en komisk passage där man föreställer sig en läkare som är så osäker i sin 
tolkning av att han inte kan ställa diagnos, � �� 
���
��
�����
�������
���
��� 
(48), och rentav måste fråga patienten hur den %���� se ut (50). Bosse 
förstsätter med exemplet i vilket Anders agerar läkare. Det komiska är 
överdriften med det absurda och utan tvekan skrämmande situationen där 
läkaren inte kan grunderna i sitt hantverk, dvs. tolka och förklara bilden när den 
är ”på riktigt”, en patient av kött och blod, och inte längre ett fotografi med 
manipulerat ögonparti i en utbildningssituation.  
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Ditte vill inte anamma det läkarperspektivet och inte heller fortsätta vidare i den 
skämtsamma tonen. Ditte ger en annan förklaring till att det är svårt att ��: 8��

����
���
�(�
����
�(
���
���
���
��
����
�����
���
%�������
�����
� �
����
���

�������
 ���
 ����
 %���
 �����
 ������
 (��
 ���
 ����
 ���
 ���
 ��
 ���
 ����
 ����

� ��������
 (52). Ditte gör två saker med sitt uttalande: dels ifrågasätter hon 
autenticiteten i scenariot, dels förställer hon sin röst och antar 
scenariokonstruktörens perspektiv i sitt val av bild till det aktuella scenariot �(��

���
 ����
 ���
 ���
 ��
 ���
 ����
 ����
 � ���������� Det Ditte målar upp är inte en 
scenariokonstruktör som man kan känna förtroende för. Snarare tvärtom, det är 
en scenariokonstruktör som %���
���� visserligen inte vilken bild som helst, men 
nästintill. Det är en scenariokonstruktör, och genom utvidgning, ett 
lärarkollektiv, för vilken en bild som ���
 ��
 ���
 ����
 ����
 � �������� är fullt 
tillräckligt när basgruppen ska följa PBL-modellen för att inhämta kunskaper om 
allergiska reaktioner. Ett sådant distanserat förhållningssätt vittnar om att 
kontexten för bilden, för scenariot och för basgruppen är en institutionell 
utbildningskontext där en djupare förståelse ibland får en underordnad 
betydelse.  
 
	�!
���
��!�����������, vittnar, som jag ser det, om att basgruppen äger rum i 
ett institutionellt utbildning som inkluderar både bedömare (lärare) och bedömda 
(studenter). Ett sådant perspektiv framträder när en eller flera deltagare i 
basgruppen uttrycker frågor och funderingar kring vad ”dom” egentligen menar 
med bilden på bekostnad av en vidare elaborering av den kunskap som redan 
finns i gruppen.  
 
När %������
 ���������
 ����
 ���������
 ifrågasätts förlorar bilden 
verklighetsförankring. Scenariokonstruktören, eller den som handgripligen valt 
bilderna till scenariot, blir ”närvarande” i gruppen, om än inte i fysisk form, så i 
gruppens samtal kring bilderna. 
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%� &���������
 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur basgrupper inom 
läkarutbildningen använder och skapar mening av bildmaterialet i ett interaktivt 
scenario. Frågeställning och metod är teoretiskt förankrade i två olika 
forskningsfält: studier om datorstött samarbetslärande eller Computer Supported 
Collaborative Learning (CSCL) och studier om bilder och lärande. Ett tredje 
teorifält är den pedagogiska tradition som utgörs av problembaserat lärande med 
basgruppen som central praktik. I det här avsnittet diskuterar jag mina resultat i 
förhållande till de frågeställningar som föreslogs. 
 

&��� '���
(�����
��������������	�������	�)!�*+�
 
Gruppernas tillvägagångssätt med bilderna i scenariet skiljer sig från texterna: 
medan textsidorna läses högt av en i förväg bestämd deltagare, är aktiviteten 
kring bilderna i högre grad situationsberoende: vem som helst i gruppen kan 
vara den första att uttrycka sig i en spontan första reaktion kring bilden. När 
bilden framträder och dominerar scenen startar något nytt, som inte har en i 
förväg fastställd form. Så är också första mötet med var och en av bilderna i 
scenariet mycket varierande, både för olika bilder och olika grupper. Detta 
bekräftar att tolkning av bilder är individuell och personlig (Pettersson, 2003), 
vilket också framträder i inledningen till bilden. Olika sätt att ta emot bilden kan 
identifieras: en ���
 %���������, som för lapptestet i alla tre grupper; en 
��������
 ���������, som för ansiktsbilden i grupp 1; och en  ��������

���������, som för mekanismbilden i två av grupperna. 
 
Att bilder ställer högre krav på tolkning än texter (Teleman, 1982) märks i 
gruppernas olika sätt att bemöta bilden, särskilt när inledningen är trevande, och 
flera ingångar till bilden prövats utan att något diskussionsämne riktigt etableras 
För gruppen kan det vara svårt att avgöra tidpunkten då samtalet kring bilden 
kan betraktas som avslutad och det kan vara dags att gå vidare. I grunden kan 
ligga en osäkerhet om ��� som är värt att lägga märke till. Något liknande har 
tidigare iakttagits av Säljö och Bergqvist (1993), som redogör för hur elever 
under fysiklaborationer på högstadiet har svårigheter att hitta det som är 
signifikant, för att det förutsätter en konceptuell nivå som eleverna, till skillnad 
från lärarna, inte har tillgång till. Härmed aktualiseras handledarens roll, redan 
från den tidpunkt då bilden först öppnas. Detta återkommer jag till nedan. 
 
Dwyer (1978) visar att ��� är avgörande för tolkning av och lärande från bilder 
med hög grad av realism. När inledningen till bilden utgörs av en kort 
beskrivning av utifrån ett fåtal aspekter som uppfattas som relevanta, fastställs 
meningen med bilden relativt snabbt och gruppen går vidare. Gruppen riskerar 
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då att inte ge bilden  den tid som den eventuellt skulle behövas för ett mer 
uttömmande tolkningsarbete. 
 
Bilderna i scenariot låter sig inte på ett enkelt sätt kategoriseras enligt Riebers 
(2000) olika typer av bilder för affektiv och kognitiv funktion. En överraskad 
inledning, som spontant uttrycker en affektiv komponent, till exempel av 
uppskattning (”åh, vad fina” om tecknade celler i mekanismbilden) kan tyda på 
att bilden, i den situationen, varit motiverande. Vare sig det är frågan om 
motiverande eller uppmärksamhetsfångande bilder, bekräftar det fortsatta 
samtalet att effekten endast varit tillfällig: längre fram i samtalet kring samma 
bild utbrister en av studenterna, med viss uppgivenhet, ”det kan vara vad som 
helst”. Tidigare forskningsresultat bekräftar denna tillfälliga effekt av bilder som 
huvudsakligen är tänkta att ha en motiverande eller uppmärksamhetsfångande 
funktion. Enligt en av de lärare jag hade kontakt med under tiden för 
undersökningen, är samma bild mycket bra och tydliggörande för de 
mekanismer den syftar till att illustrera.  Helt klart har studenten och läraren 
olika uppfattning i frågan. Ur lärandesynpunkt är det dock studentens upplevelse 
som är det centrala.  
 

&��� ,���%����	���������
�������%�	�
��	�������	�)!�*+�
 
I de flesta fall är samtalet kring bildernas innehåll �������
 ���
 � ��������� 
Gruppen växlar mellan en konkret fokus på någon eller några detaljer i bilden 
och en förklaring som gör bilden meningsfull. 
 
I ett fåtal fall är samtalet kring bilden snarare en ���(�������
� �
���������. En 
skillnad mellan de två typerna av samtal är �������� till bilden: tolkande och 
förklarande samtal kretsar i högre grad kring konkreta detaljer i bilden, medan 
bilden i diskussionssamtalen snarare användes som en förevändning för 
associationer som inte behöver ha en direkt koppling till bilden.  
 
Ytterligare en skillnad mellan tolkande och förklarande samtal å ena sidan och 
samtal som använder bilden som utgångspunkt för diskussion å andra sidan, är 
hur snabbt gruppen lämnar bilden och går vidare.  I det förstnämnda ventileras 
endast ett fåtal aspekter, medan diskussionssamtalen i högre grad ger intryck av 
ett aktivt sökande av fler dimensioner i bilden.  
 
Båda typerna av samtal bör dock ses som ett uttryck av socialt meningsskapande 
för grupperna som ������������� (Lemke, 2001), som i diskussionssamtalen 
skapar fler semantiska kopplingar mellan texten (som i det här fallet består av 
bilder), och vardagsspråket (ibid). En förutsättning för att “få texten att tala” är 
att de studerande bereds tillräckliga möjligheter att “tala sig till förståelse” 
(Lemke, 1989). Här skulle basgruppshandledaren kunna fylla en viktig funktion 
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i att uppmuntra till fler semantiska kopplingar och till djupare analys och 
diskussion kring bilderna.  
 
Även i det här sammanhanget är Telemans (1982) reflexioner kring bild och text 
relevanta: om bilder ställer högre krav på tolkning än texter, är tolkning av 
bilder också mer ansträngande än tolkning av texter. En djupare analys och en 
meningsfull diskussion med bilden som utgångspunkt är därmed svårare att 
åstadkomma, helt enkelt för att det är lättare att prata om bilden i tolkande och 
förklarande ordalag. Vem skulle kunna vara mer lämpad än 
basgruppshandledaren för rollen att vid behov lotsa gruppen genom den extra 
ansträngningen som bilden i scenariot innebär? Handledaren kan direkt 
uppmana studenten att förklara det han eller hon menar (Hmelo-Silver, 2002) 
när det verkar oklart eller ofullständigt formulerat. Andra sätt kan vara att 
uppmuntra gruppen att dröja kvar i bilden, att låta resonemang kring bilden ta 
den tid den behöver. Ett sådant sätt att kommunicera innebär att studenterna 
drivs att ������ den kunskap som redan finns, dvs. uppmuntras till aktivering och 
bearbetning av sin förkunskap.  Man skulle kunna önska att 
basgruppshandledaren i högre grad vore ”nästan irriterande” (Barrows, 1988:18) 
med sina frågor,  ”varför?” ”vad innebär det?” varför säger (eller undrar) du 
det?” 
 
I inledningen till detta arbete har jag lånat ett citat Koschmann (2004) som 
menar att innovationer (som både bilderna och interaktiva scenarier kan 
betraktas som) inte existerar som abstraktioner, utan får mening och relevans 
genom gruppens interaktion. Liknande tankar uttrycks av Goodwin (2000) när 
han säger att samma bild kan tolkas på olika sätt i olika situationer. En rimlig 
slutsats är att skillnader mellan bilderna inte i sig räcker för att förklara 
samtalens olika karaktär. Bidragande förklaringar till skillnaderna måste även 
sökas ����� � bilderna, i gruppernas arbetssätt eller i tidigare kunskap.  
 

&��� '	�%���������������	�������	�������	�+�
 
Texter och bilder i EDIT utgör tillsammans utgångspunkten för basgruppens 
arbete, scenariot. En första roll för bilderna är just att illustrera scenariot med 
relevant information för basgruppens problembearbetning. I flertalet samtal 
kring bilderna är just den rollen också den mest framträdande: bilderna tolkas 
och förklaras i relation till scenariots övriga innehåll. 
 
En andra roll för bilderna är att tillhandahålla variation i scenariot. Genom att 
text- och bildsidor behandlas olika bereds grupperna möjlighet till aktiv 
bearbetning av information på olika sätt, vilket ger önskad variation. 
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Det vore dock alltför snävt att betrakta bildernas roll i scenariot utan att ta 
hänsyn till scenariernas roll i problembaserat lärande, och därefter fråga sig om, 
och i så fall på vilket sätt, bilderna i EDIT bidrar till lärandet i PBL. Några av 
syftena med scenarier är att möjliggöra en aktiv bearbetning och värdering av 
information och stimulera till aktiv bearbetning av det egna lärandet (Silén, 
2003). Samtal som använder bilden som utgångspunkt för diskussion ligger 
tveklöst närmare grundtankarna med problembaserat lärande än de som mer 
konkret tolkar och förklarar bilderna.  
 
Ett annat syfte med scenarier i basgruppsarbete är att ge sammanhang till 
lärandet genom att studenten får möta problem som liknar de han eller hon 
kommer att möta inom det yrke som utbildningen syftar till. Verkliga situationer 
är ofta öppna och komplexa, med utrymme för olika tolkningar och utgångar. Ett 
sätt att se på lärande är att vara på väg från en plats till en annan: på väg mot ny 
kunskap och därmed på väg mot en yrkesgemenskap eller profession. 
 
Ansiktsbilden väckte frågor kring det framtida yrkets praktik och den egna 
yrkesrollen, på ett sätt som inte varit lika självklar utan bild. En komponent av 
utmaning (Silén, 2003) kan identifieras när bildens innehåll och därmed 
samtalsämnet ���� är givet.  Kanske skulle man säga att just otydligheten i bilden 
gör studentens reflexion möjlig. Om så är fallet, skulle man kunna dra slutsatsen 
att otydliga bilder, åtminstone i det här sammanhanget, ������� reflexion. Under 
alla omständigheter skulle även handledaren, ofta själv medlem i den 
yrkesgemenskap som basgruppen är på väg till, kunna handleda den processen. 
Tvivel om att bilderna inte hör ihop med patientfallet vittnar om att scenariot 
förtar känslan av verklighetsförankring som annars är en viktig egenskap hos bra 
scenarier för problembaserat lärande.  
 
Det är alltså inte bara läkarprofessionen som studenterna befinner sig i utkanten 
av. Utbildningen och lärarkollektivet är andra gemenskaper som studenterna inte 
tillhör, men som påverkar studenten i utbildningssituationen. Det finns tillfällen 
då detta gör sig påmint även i studenternas kommunikation kring bilderna i 
scenariot, ibland på ett ganska konkret sätt, som när en deltagare i basgruppen 
undrar om det någon annan sagt tidigare: ”förklarar ��� det dom menade”? 
Ibland uppstår det fenomen som jag kallat för ���
 I����������I

��������������� ��� då någon direkt hänvisar till hur denne kan ha resonerat 
när bilden valts: ”Jag tror man får tänka så här att det är inte ����� att bilderna 
liksom hör ihop med fallet, dom kanske bara ����� liksom, åh, det här, ��� ser 
ut att vara ���� rödflammig.” Ett sådant förhållningssätt kan tyda på att man 
använder bilderna för att söka ledtrådar till vad �(���
����� tycker är viktigt, 
snarare än som utgångspunkt för ett aktivt undersökande av scenariot. 
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Jag har undersökt tre gruppers kommunikation kring bilderna i EDIT. En av 
dem kan sägas ligga närmare de kvaliteter som förespråkas i PBL med avseende 
på ett mer aktivt undersökande förhållningssätt, än de andra två grupperna. Jag 
uppfattar dock inte de andra två grupperna som sämre i något avseende. Jag tror 
snarare att det är sådana grupper som är vanligast i utbildningssammanhang, 
grupper som gör de som förväntas av dem, och som klarar sin utbildning under 
de förutsättningar som ges.  
 
I en diskussion om resultatens validitet är det rimligt att ställa frågan om 
huruvida resultaten skulle ha sett annorlunda ut om även de grupper som inte 
själva önskade det, ingått i undersökningen. Man skulle kunna tänka sig att 
gruppernas inställning till deltagandet kan ha påverkats av faktorer inom 
gruppen, som upplevelser om att gruppen inte fungerar så bra tillsammans. 
Tydliga brister i gruppdynamiken skulle givetvis inte ha passerat obemärkta, 
men det finns inget skäl att tro att det skulle ha påverkat gruppens användning 
av och sätt att konkret arbeta med bilderna i scenariot. 
 
Det finns mycket mer att undersöka och utvärdera när det gäller gruppers 
kommunikation kring bilderna i interaktiva scenarier för problembaserat 
lärande. Bilder i EDIT ges inte bara i form av stillbilder utan också som rörliga 
bilder i korta filmsekvenser. En aspekt av rörliga bilder är dess ändlighet: med 
största sannolikhet sker kommunikationen i gruppen när filmsekvensen är över. 
Vilka aspekter av de rörliga bilderna är i fokus för samtalet?  På vilket sätt 
påverkar den ökade realismen i filmsekvenserna samtalet? En avsikt med 
filmerna är att väcka känslor: att se om och på vilket sätt känslomässiga uttryck 
återfinns i samtalen kring filmerna vore ett spännande projekt. 

$������
 
Arbetet med den här uppsatsen har för egen del medfört en ökad kunskap inom 
flera områden, och har väckt frågor om kommunikation, bilder, interaktiva 
scenarier och problembaserat lärande. Framför allt har jag sett att påståendet om 
att en bild säger mer än tusen ord inte alltid stämmer. Som jag ser det vore det 
önskvärt med en större medvetenhet om bilderna i IT-baserade scenarier, såväl 
hos scenariokonstruktörer som hos basgruppshandledare och studenter. Bilder 
ställer större krav på tolkning och kan upplevas som svårare att problematisera 
kring. För basgrupper i problembaserat lärande skulle just den svårigheten 
kunna vändas till en styrka: med större medvetenhet och lite hjälp på traven 
borde bilderna i EDIT kunna fungera som utmärkta utgångspunkter för aktivt 
undersökande och diskussion. 
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Jag tror att bilder i interaktiva scenarier har stor potential för problembaserat 
lärande under förutsättning är att basgruppen vid behov har tillgång till stöd i 
samband med bearbetningen av bilderna i scenariot. Stödet kan bestå i att 
gruppen uppmuntras att dröja kvar i bilden, i syfte att i högre grad ta tillvara på 
bildens olika dimensioner och använda den för problematisering, reflexion och 
diskussion. Man skulle kunna uttrycka det som att gruppen behöver tillåtas och 
uppmuntras att ������
 �
 %������ Scenarier för problembaserat lärande är tänkta 
att likna verkligheten i sin komplexitet, men häri ligger även en fara: om 
scenariot innehåller alltför stor mängd information, i form av för många 
textdokument och bilder, riskerar vi att hindra reflexion och efterforskning av 
möjligheter eller tolkningar bortom de första eller de enklaste. I stället blir det 
viktigt för gruppen att hinna med, både att hinna med hela scenariot och att 
hinna med de olika stegen i problembearbetningsprocessen. För 
scenariokonstruktörer innebär detta en ständig avvägning mellan förenklade och 
tillrättalagda scenarier å ena sidan och överbelastade scenarier med 
verklighetens komplexitet som exempel och modell. Att uppnå en sådan balans 
är kanske inte helt lätt, men medvetenhet om problemet torde vara ett steg på 
vägen. 
 
Resonemanget kan med fördel abstraheras en nivå. Forskning om bilder för 
lärande reduceras inte sällan till forskning om förmågan att minnas i förväg 
uppställda uppgifter, med variabler som är möjliga att manipulera och utfall som 
är möjliga att mäta. Mångtydiga bilder, bilder som ställer krav på förmågan att 
sålla information och göra relevanta val, och bilder som ibland kan upplevas 
som förvirrande är svårare att ställa i relation till en minnesinriktad syn på 
lärande. Detta arbete aktualiserar frågan om vad vi menar med lärande. I det här 
sammanhanget det kan vara relevant att påminna om lagtexten: grundläggande 
högskoleutbildning ska ge studenterna ”förmåga att göra självständiga och 
kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa 
problem samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet” (Högskolelagen, 1 
kapitlet, 9 paragrafen).  
 
Om jag skulle tvingas ge några konkreta råd, skulle jag framför allt vilja peka på 
att ��� är ett nyckelord, särskilt för realistiska bilder, som grupperna i den här 
undersökningen tenderar att tolka och förklara inom den första minuten och 
sedan lämna. Studenterna skulle kunna avsätta mer tid även för bilder som 
verkar “lätta” i syfte att hitta fler aspekter på bilden som kan tänkas vara 
relevanta för scenariot eller för problemområdet i vilket den ingår.  
 
I den processen skulle en aktiv handledare vara till stor hjälp för gruppen. Ett 
sätt att hjälpa gruppen är att be om förklaringar när det är oklart vad studenter 
menar, till exempel när samtalet verkar ofullständigt. Även tystnaden kan 
problematiseras så att gruppen kan ventilera varför eventuella bilder är svåra att 
komma underfund med. Låt bilderna få ta tid och låt gruppen ������
�
%�����? 



 

 63  

 
Scenariokonstruktörerna kan även i fortsättningen fråga specifikt om bildernas 
roll i uppföljningar och utvärderingar. Fler noggranna studier av basgruppers 
arbete med interaktiva scenarier behövs för att förstå användningen av bilder 
och ha möjlighet att påverka den i en riktning som känns rätt. Särskilt 
upplevelser om överbelastade scenarier bör tas på allvar.  
 
 
Linköping, november 2004 
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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: En utgångspunkt för problembaserat lärande (PBL) är verklighetsanknutna situationer, 
scenarier. På Hälsouniversitet i Linköping har man sedan ett par års infört interaktiva scenarier. 
Interaktiva scenarier, med både texter, bilder och videosekvenser tillför nya dimensioner i 
basgruppen, som ökad realism, interaktivitet och aktivering av fler sinnen. I de interaktiva 
scenarierna har material i form av bilder kommit att användas i mycket högre utsträckning än 
tidigare. Med tanke på att bilder kan vara svåra och tidskrävande att läsa är det viktigt att få ökad 
kunskap om hur bilderna används.  
Syfte: att undersöka hur basgrupper i problembaserat lärande använder och skapar mening av 
bilderna i interaktiva scenarier. Tre frågeställningar har formulerats: Vad gör grupperna med 
bilderna? Hur kommunicerar basgrupperna kring bildernas innehåll? Vilken roll fyller bilderna i 
scenariot?  
Genomförande: Tre basgruppers arbete med ett scenario har spelats in på video och gruppernas 
samtal kring scenariots fyra bilder har analyserats i detalj med en kvalitativ ansats och med 
avseende på innehållet i samtalet.  
Resultat och diskussion: Tre olika aspekter av gruppernas interaktion med bilderna beskrivs: 
mötet med bilden, samtalen om bildernas innehåll, och bilderna i basgruppen som pedagogisk 
praktik. Skillnader ses i gruppernas sätt att skapa mening från bilderna. I de flesta fall fastställs 
meningen med bilden relativt snabbt genom att tolka och förklara detaljer i bilden i relation till 
scenariot. Vidare elaborering och problematisering förekommer endast i ett par av samtalen, där 
gruppen kan sägas använda bilden som utgångspunkt för diskussion. Karaktären på dessa samtal 
ligger närmare vad som eftersträvas i PBL. En annan intressant observation är studenternas val av 
perspektiv när bilden bearbetas. En variation ses mellan inlevelse i scenariot och att scenariot 
betraktas som en konstruktion där man aktivt söker konstruktörens syften med bilden. 
Studenternas sätt att använda bilderna är beroende av många olika faktorer (bildernas kvalitéer, 
placeringen i scenariot, tid på terminen, gruppens sammansättning, handledarens funktion etc.), 
men en ökad medvetenhet om olika sätt att kommunicera kring bilderna kan sannolikt stödja 
scenariokonstruktörer och handledare för att bättre utnyttja bilderna i lärprocessen. 
Nyckelord 
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