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Förord

Ett spännande, mödosamt, men också roligt arbete har nått fram till
att tillfälligt sätta punkt. Med pragmatismens ögon är kunskap:
" …temporary resting-places constructed for specific utilitarian ends."
(Rorty, 1972-1980, s xli)

Det är så jag gärna ser min avhandling, ett inlägg i diskussionen om
eget ansvar och självständighet i lärande som förhoppningsvis kan
bidra till utmaningar i tänkande och praxis. Avhandlingen skulle
inte ha blivit till utan flera personers insatser och stöd.
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1.Inledning och inriktning

Intresset i den här avhandlingen är inriktat på att öka förståelsen för
hur lärandet kan gestalta sig i en situation där den som lär har
möjlighet att vara självständig och ta eget ansvar. Grunden till mitt
intresse är flera års praktisk erfarenhet, utvecklingsarbeten, reflektioner och studier som rör utbildningar där Problembaserat lärande,
PBL, tillämpas. Ett betydelsefullt antagande om lärande i PBL, är
att studenterna ges möjligheter till eget ansvarstagande och självständighet i utbildningen. Antagandet förknippas i PBL med begreppet självstyrt lärande (jfr Barrows & Tamblyn 1980; Barrows,
1988; Boud & Feletti, 1997; Kjellgren et al, 1993; Schmidt, 1993).
Under åren har ett allt större behov vuxit fram att försöka nå längre
i förståelsen när det gäller innebörder i självstyrt lärande. I befintliga beskrivningar och tillämpningar saknas framför allt empiriska
kunskapsunderlag som utgår från den lärandes perspektiv. En studie angående handledarfunktionen i basgrupper, en central arbetsform i PBL, väckte ytterligare behov av att undersöka möjliga
innebörder i självstyrt lärande (Silén, 1996a). Resultaten i studien
visade att förhållandevis minst tid, och reflektion, ägnades åt metakognitiva aspekter avseende lärande i basgruppsarbetet. Enligt
grundtankarna med PBL kan medvetenhet om det egna lärandet
utgöra viktiga tankeverktyg för att lära sig lära, och bilda en bas för
att själv styra sitt lärande (Barrows 1988, Knowles, 1975, Silén,
1996a). I studien framkom också flera tecken på att studenterna
ville ta, och själva uppfattade att de tog eget ansvar. Dessa till viss
del motsägelsefulla resultat, förhållandevis lite bearbetning av
medvetenhet i lärandet, kontra studenternas uppfattningar om eget
ansvarstagande, gav näring åt min nyfikenhet att nå djupare förståelse för innebörder i självstyrt lärande. Perspektivet i nämnda
studie, var att tolka studenters och handledares upplevelser i förhållande till beskrivna antaganden om lärande relaterade till problemlösning, självstyrt lärande och grupprocesser. I det här arbetet
har min avsikt varit att försöka överskrida givna innebörder genom
att närma mig hur eget ansvar och självständighet i lärande kan
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gestalta sig ur den lärandes erfarenhetsperspektiv. Den ansatsen är
sällsynt inom den forskning som rör självstyrt lärande (se kap 2).
PBL sätter sin prägel på det här arbetet. Intresset springer ur
den diskurs som omger PBL, och den utbildning som undersöks
tillämpar PBL. Men PBL som helhet (koncept) utgör inte fokus.
Syftet är att nå ökad förståelse för fenomenet lärande i relation till
att den som lär tar och ges möjlighet att ta eget ansvar. För att nå
detta syfte har jag funnit det angeläget att dels sätta ljuset på självstyrt lärande som en del av PBL, dels gå utanför PBL som kontext.
Eget ansvar och självständighet är en mycket väsentlig del i av
PBL, men även i andra utbildningssammanhang där avsikten är att
betona lärande. I inledande kapitel av avhandlingen resonerar jag
om och tar ställning till den diskurs som idag omger betoningen av
lärande i kontrast till förmedlande av kunskap, att lära ut, undervisa. Ambitionen är att avgränsa och precisera mitt problemområde.
I arbetet utgör en sjuksköterskeutbildning undersökningsenhet.
Utbildningen betraktas i första hand som ett tillämpningsområde
för att studera problemområdet eget ansvar och självständighet.
Avsikten är inte att fokusera sjuksköterskeutbildningen och frågor
som speciellt kan bedömas tillhöra en vårdpedagogisk diskurs.
Även om varken PBL eller sjusköterskeutbildningen fokuseras,
betraktas dessa diskurser som utomordentligt viktiga, då de präglar
den kontext där problemområdet studeras. De resultat som framkommer har direkt anknytning till att undersökningen genomförs i
en sjuksköterskeutbildning där PBL tillämpas. I första hand analyseras dock gestaltningen av studenternas erfarenhetsperspektiv i
förhållande till teoretiska antaganden och forskning som rör självständigt lärande. Avsikten är dels att distansera empiriska resultat
från sin specifika kontext, dels att bidra med innehåll till den
teoretiska utvecklingen inom området.

Lärande - ett mångfacetterat problemområde
Lärande som begrepp förekommer frekvent i olika sammanhang i
dagens samhälle. Förutom i direkta utbildningssammanhang, används begreppet när det är aktuellt med utveckling och förändring i
allmänhet, och inte minst i relation till arbetslivet. Finns det något
gemensamt i användningen av begreppet lärande? En viktig gemensam nämnare är, enligt min bedömning, att olika användningsområ- 14 -

den utgår från att grupper och individer har egna behov, förutsättningar och sätt att lära. Det blir därför intressant att fokusera
lärande i förhållande till ett motsatt fokus, nämligen undervisning.
När undervisning utgör fokus utgår planering, beslut och genomförande i utbildningen från den/de som lär ut något. Utan överdrift
går det att påstå att det är ett fokus som har dominerat och som
fortfarande i hög grad genomsyrar tankar och genomförande av utbildningsinsatser. I ett språkbruk som tillhör utbildningssfären
framträder möjligen skillnaden i dessa foci tydligare i engelskt
språkbruk, nämligen i distinktionen mellan learning och teaching.
Min utgångspunkt är inte att dessa begrepp eller foci utesluter
varandra. Undervisning kan innebära olika förhållningssätt, men
fortsättningsvis är min avsikt att vidare utröna vad ett fokus på
lärande kan medföra.
I anslutning till ambitioner att fokusera lärande finns ofta en
koppling till att den som lär har större inflytande när det gäller det
egna lärandet, än när undervisning utgör fokus. Även om självstyrt
lärande, eller självreglerat lärande, är långt ifrån entydiga begrepp,
används de ofta för att framhålla den lärandes självständighet och
möjligheter till påverkan. Självstyrt lärande relateras till autonomi,
att den lärande bedömer behov av kunskap, utvecklar sin förmåga
att söka och skaffa sig kunskap på egen hand, att reflektera över
lärandet och modifiera sitt handlande. Autonomi kan i sin tur relateras till eget ansvar, reflektion och kritiskt tänkande. Motiven till
att fokusera den lärande bottnar dels i antaganden om hur människan lär, dels i antaganden om att förmåga till självstyrt lärande är,
och kommer att vara, ett krav på individen i dagens och morgondagens samhälle. Antaganden om hur människor lär betonar att
individens lärande utgår från befintliga kunskaper och föreställningar, och den egna bearbetningen av information för att förstå
och komma ihåg. Betydelsen av inre motivation, och att lärande är
individuellt är också väsentliga. Betoningen av individen utesluter
inte lärande tillsammans med andra. Interaktion med andra människor kan i stället vara betydelsefullt i lärande. Antaganden om kraven på individen i samhället är ofta starkt relaterade till begreppet
livslångt lärande. Förmåga till självstyrt lärande, "verktyg" för att
lära, ses som en förutsättning för att kunna möta ett föränderligt
samhälle och ett stort informationsflöde att ta ställning till.
En annan aspekt av lärande i fokus är frigörelse från utbildningsinstitutioner. Kopplingar finns här till lärande i arbetslivet.
- 15 -

Lärande förväntas ske genom och i själva arbetet (beroende på hur
den aspekten hanteras). Behov uppstår, och viljan att lära
stimuleras när relevansen och tillämpningen är tydlig och konkret.
Relaterade till livslångt lärande finns tankar om att samhället ska
erbjuda möjligheter till återkommande utbildning. I vissa
sammanhang är den innebörden dominerande avseende definitioner
av livslångt lärande. Grundläggande utbildningar inom ungdomsskolan, yrkesutbildningar och universitet och högskola bedöms inte
tillräckliga för att möta de snabba förändringskrav som finns, och i
allt högre grad kommer att finnas i samhället. Lärande utanför
institutioner kan också vara individens egna lärprojekt. Det området, som ofta benämns informellt lärande eller autodidaktik, är en
viktig grund för antaganden om varför individens eget lärande bör
vara i fokus (jfr Brookfield, 1985, 1987; Candy, 1991; Borgström,
1988).
I ovanstående infallsvinklar av lärande i fokus framkommer ett
intressant samspel mellan makro- (samhället i stort) och mikronivå
(situationer där lärande förekommer) när det gäller intresse att
fokusera lärande. Ett vidgat perspektiv på var lärande äger rum, och
intresset för att individen ska kunna hantera sitt lärande i större
utsträckning på egen hand, uppstår mot bakgrund av förändringar,
förväntningar och värderingar i samhället (jfr Brown, 1997; Brown
& Lauder, 1997; Candy, 1991). I mikroperspektivet finns flera års
forskning och praxis som understödjer fokus på lärande (jfr Candy,
1991; Brockett & Hiemstra 1991; Brookfield, 1985; Caffarella &
O'Donnell, 1988, Long et al, 1988, 1989, 1997).
Min bedömning är att en viktig gemensam nämnare för samstämmigheten på makro- och mikronivå härrör från en, framför allt
västerländsk, tidsanda med positiv inställning till att individen ska,
och har rätt att, vara självständig och handlingskraftig. En omfattande genomgång om bakgrunden till begreppet självstyrt lärande,
dess teoretiska grund och användning framför allt inom vuxenpedagogik har gjorts av Candy (1991). Han menar att förklaringar till att
självstyrt lärande anammats i hög grad i västerländsk kultur är
överensstämmelsen med:
the democratic ideal, the ideology of indvidualism, the concept of
egalitarianism, subjective or relativistic epistemology, the emphasis
on humanistic education, and the construct of adulthood and adult
education's search for an identity. (aa, s 32)
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Candy betonar vuxnas lärande i det här sammanhanget. Det har sin
förklaring i att både praxis och forskning som gäller att ha den
lärande i fokus har dominerats av frågeställningar som behandlats
inom vuxenpedagogik (adult education, andragogik). Intresset för
självständigt lärande, som i modern tid till stor del härstammar från
detta mer specifika område, sprids nu till andra områden, både
inom olika utbildningsområden och arbetsliv. Man kan förmoda att
detta kan härledas till den tidsanda som Candy visar på. Det
vidgade intresset visar sig genom att ett flertal artiklar som direkt
behandlar självstyrt lärande inom arbetslivet publiceras under
1990-talet (jfr Straka 1997, Foucher, 1997, Van Zile-Tamsen,
1997; Rod, 1995).
Uppenbarligen är det inte bara pedagogiska frågor som påverkar intresset för att fokusera lärande. I en uppsats behandlar jag
frågan om varför PBL är en attraktiv utbildningsidé i dagens samhälle (Silén, 1999). De slutsatser jag kan dra är att den diskurs som
omger PBL, vilken betonar självstyrt lärande och verklighetsanknytning av utbildning, stämmer väl överens med de krav som
utbildningssociologer menar ställs, och kommer att ställas, på utbildning i ett postindustriellt samhälle. Utbildningssociologerna
Brown (1997) och Brown & Lauder (1997) framhåller att ett postindustriellt samhälle för med sig ett skifte från ett byråkratiskt
(fordism) till ett flexibelt paradigm (postfordism) i arbetslivet. Det
flexibla paradigmet medför önskemål om arbetskraft med förmåga
att möta förändring, kontinuerligt lära, vara självständig och medverka i beslut. I stället för ”top down control”, förordas horisontell
kommunikation mellan självständiga enheter. Med global ekonomi
i det postindustriella samhället kommer utbildning att betraktas
som mycket central. Blackmore (1997) menar att efterfrågan på färdigheter har förändrats från specifikt tekniska och handgripliga till
social, affektiv och intellektuell kompetens i ett flexibelt paradigm.
The object of education is the development of educated persons who
have the breadth of knowledge, useful and readily refocused skills, a
commitment to continues learning, and competencies which make
them effective persons in the various facets of their social and
working lives (aa, s 232).

Mycket talar för att allmänna strömningar (demokrati, värderingar
om frihet, individualisering, tolkningar av innebörder i globalisering och ett postindustriellt samhälle) inom makroperspektivet
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utgör de starkaste påverkansfaktorerna för ett fokusskifte från
undervisning till lärande. Därigenom legitimeras intresse för dessa
frågor i ett mikroperspektiv (Silén, 1999).
Ovan påvisas några samband och gemensamma nämnare
mellan olika nivåer och områden där intresse för lärandet aktualiserats. Det finns gemensamma begrepp och en tidsanda som på ett
allmänt plan stödjer tankar om att lärande fokuseras. Samhällsutvecklingen ställer krav på fokusskifte från undervisning till
lärande. Vid närmare studier av olika problemområden blir också
fundamentala olikheter tydliga. Förklaringar till eventuella olikheter kan vara i grunden mycket olika ställningstaganden till människans natur, lärande och kunskap. Ett fokusskifte från undervisning
till lärande innebär som jag bedömer det ontologiska och epistemologiska ställningstaganden. Om inte dessa ställningstaganden tydliggörs kan samma begrepp användas för att beteckna i grunden
olika företeelser. Litteratur som behandlar ämnet visar sig innehålla
ställningstaganden som kan vara allt från tydligt uttalade och analyserande, till ogrundade antaganden och för-givet-taganden. Begrepp som används i relation till fokusering av lärande har på ett
allmänt plan positiva konnotationer för en vid krets. Det gäller
exempelvis självständighet, autonomi och kritiskt tänkande. När
dessa, och liknande frekvent använda begrepp, analyseras i sitt
sammanhang framkommer mycket olika innebörder och/eller framstår de som för-givet-tagna. Ett tydligt exempel är självstyrt lärande. Enligt Candy (1991) och Brokett & Hiemstra (1991) används begreppet både för att benämna mål och medel i en utbildning. Ett vanligt för-givet-tagande är, menar Candy, att en undervisningsmetod som är ämnad att understödja autonomi, automatiskt
skapar en student som är autonom.
Grundläggande värderingar kan framstå som gemensamma,
men vid närmare analys framkommer ibland mycket olika innebörder. Ett exempel är den till synes samstämmiga synen på förväntade krav i ett postindustriellt samhälle. I ett flexibelt paradigm
finns en betoning av individens frihet, självständighet, kompetens
och förmåga att göra bra val (Brown, 1997; Brown & Lauder,
1997). Betänk för ett ögonblick att detta är värderingar och slutsatser som uttrycks inom hela den utbildningspolitiska åsiktsskalan.
Det går att föreställa sig att en grundlig analys skulle kunna blottlägga stora skillnader i tolkningar av innebörden när det gäller
självstyrda grupper, flexibilitet osv.
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Denna översiktliga genomgång var ämnad att påvisa det stora
spektrum av idéer som ett fokusskifte från undervisning till lärande
rör sig inom. Det rör sig om makro- och mikronivå, samspel mellan
dessa, men också om olika områden som i sin tur finns på dessa
båda nivåer, exempelvis formell utbildning (i olika skepnader), arbetslivet och informell utbildning. Det finns gemensamma nämnare
för olika perspektiv, men användningen av gemensamma begrepp
kan också dölja olikheter när det gäller grundläggande ställningstaganden. Forskningstraditioner har en tendens att hålla sig inom sitt
eget definierade område som om det var unikt. Det kan gälla både
ämnesområdet, som vuxenpedagogik, arbetslivsforskning och/eller
det vetenskapliga paradigmet. Resonemang förs parallellt med
liknande begrepp inom olika områden, men det är inte självklart att
resonemang förs över etablerade gränser. Översikten utgör bakgrund till de avgränsningar som görs i det här arbetet. Avgränsningarna kommer inte att följa traditionellt etablerade gränser, utan
utgå från fenomenet lärande.

Avhandlingens inriktning och disposition
Huvudintresset i den här avhandlingen är lärande som fenomen i
lärsituationer där det finns möjligheter för den som lär att vara
aktiv deltagare. Arbetet är inriktat på att förstå hur lärande kan gestalta sig när lärande, i motsats till undervisning, utgör fokus och
utgångspunkt i lärsituationen.
En avgränsning i förhållande till tidigare presenterad översikt
av problemområdet utgörs därmed av att arbetet utgår från ett perspektiv på mikronivå, individen, inte ett utbildningssociologiskt
perspektiv på makronivå. Ytterligare en avgränsning består i att
arbetet inriktas på vuxnas lärande. Vuxnas lärande innefattar i det
här sammanhanget människans lärande i vuxen ålder, inte en uppdelning i forskningsområden som vuxenpedagogik, universitetsoch högskoleutbildning eller arbetslivsforskning. Mitt fokus är
lärande och för att fördjupa förståelsen av detta fenomen kommer
jag att vända mig till olika forskningsområden som jag bedömer
kan bidra till detta. Avgränsningen innebär att jag inte explicit
kommer att utgå från eller ta ställning till lärande när det gäller
barn och ungdomar.
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Avhandlingen är disponerad enligt följande:
•

•

•

•

•

Del I. Utgångspunkter: Bakgrund och underlag för avgränsningar av problemområdet. Avhandlingens inriktning preciseras. Ställningstaganden gällande forskningsperspektiv och val
av ansats. Min egen bakgrund.
Del II. Ramar för den empiriska studien: Empirisk undersökning - uppläggning, genomförande och analysförfarande. Beskrivning av aktuell undersökningsenhet.
Del III. Empiriska resultat: Gestaltning av studenternas lärande
genom berättelser. Studenternas upplevelser av lärande som en
process över tid i den speciella del av utbildningen som har
studerats. Studenternas mål med krav på eget ansvar i utbildningen. Studenternas frågeställningar och hantering av dessa i
lärandet.
Del IV. Teoretiska perspektiv på de empiriska resultaten: Teoretiska analysperspektiv a) lärande och undervisningssituationen b) individuellt lärande av ett innehåll. Applicering i relation
till empiriska resultat.
Del V Slutsatser och reflektioner: Empirisk och teoretisk syntes
av studiens resultat gällande eget ansvar och självständighet i
lärande. Reflektioner över och perspektiv på resultaten. Förslag
till fortsatt forskning.

För att kunna precisera avgränsningar och motivera ställningstaganden och fortsatt uppläggning av arbetet, finns behov av ytterligare belysning av vad som tidigare har behandlats inom området.
Huvudkomponenter i problemområdet är innebörden av att den lärande har aktivt inflytande i sin lärsituation och innebörden i lärande. Följande kapitel är avsett att i ett urval, erbjuda en analyserande
genomgång av tidigare forskning, och de grundantaganden fokus
på lärande baseras på.

- 20 -

2. Eget ansvar och självständighet i
relation till lärande - perspektiv på
problemområdet

Att uppmärksamhet riktas mot individens eget lärande och inte
undervisning och institutionaliserad utbildning är inte en ny företeelse. Det har förmodligen alltid funnits människor som utan att gå
en regelrätt utbildning själva tagit initiativ, och försökt lära sig
något de varit intresserade av. Candy (1991) blickar tillbaka på hur
autodidaktik och vuxnas lärande har hanterats historiskt. Han konstaterar att autodidaktik och ett "learning society" var mycket
aktuellt under 1800-talet i England och Nordamerika. Organiserad
utbildning, tillgänglig för bredare grupper av människor, är en
relativt sen företeelse. Det är möjligen en anledning till att pedagogisk forskning har ägnat så stort intresse åt organiserad utbildning.
Att lära har blivit förknippat med att gå en utbildning. Anledningar
till att undervisningsperspektivet har dominerat framstår som
svårare att förklara. Det finns få teorier om lärande som stödjer
synsätt där läraren utgör fokus i individens lärprocess.
I början av 1960-talet lyfts den vuxnes lärande, och därmed
frågor om självständighet, fram igen. Det framstår då som "nytt"
mot bakgrund av att undervisningsperspektivet och institutionaliserad utbildning betonats i så hög grad under 1900-talets första hälft.
Lärande och självständighet som fokus växer fram, beskrivs,
utvecklas och praktiseras till en början framför allt inom den
vuxenpedagogiska traditionen i Nordamerika, och i Sverige inom
folkbildningen. Inom vuxenpedagogik, ibland benämnd andragogik
(Knowles, 1970), myntas, används och analyseras begreppen självstyrt lärande och livslångt lärande. Till stora delar är det dessa begrepp som har blivit centrala för att beskriva och problematisera
innebörden i ett fokus på den lärande.
Mitt intresse för studentens (den lärandes) lärande som fokus i
utbildning har initialt en stark relation till PBL. Under de år jag har
arbetat med PBL-konceptet, inklusive i detta avhandlingsarbete,
har jag strävat efter att vidga mina egna perspektiv och distansera
mina frågeställningar från eventuella för-givet-taganden. Jag har
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med denna avsikt studerat olika forskningsområden och olika filosofiska och teoretiska riktningar. Resultatet av denna ansats mynnar ut i bedömningen att den bästa beskrivningen av det aktuella
problemområdet, i det här sammanhanget, kan nås genom möten
mellan begreppet självstyrt lärande inom den vuxenpedagogiska
traditionen och en utvidgad PBL-diskurs. Den vuxenpedagogiska
traditionen utgör utan tvekan en bas och utgångspunkt. PBL har ett
klart samband med den traditionen men nya infallsvinklar aktualiseras genom att självstyrt lärande blir en del av den diskursen. De
grundläggande idéerna när det gäller PBL kom från medicinska fakulteter vid Mc Master University, Hamilton, Canada, Limburguniversitetet, Maastricht, Holland och Newcastle, New South
Wales, Australien. Vid Mc Master praktiseras PBL sedan slutet av
1960-talet, Limburg och Newcastle följde efter under 1970-talet.
Den diskurs som PBL utvecklats inom var till en början medicinsk
högskoleutbildning. På senare tid har även andra utbildningsnivåer
och ämnesdomäner visat intresse. Spridningen av PBL har inneburit att andra förklaringsgrunder, perspektiv, frågeställningar och
forskning har framträtt i jämförelse med det vuxenpedagogiska området. Mötet mellan detta område och högskoleutbildning har två
betydelsefulla implikationer. Dels aktualiseras tankar om innebörder i att studentens eget ansvar och självständighet ska utövas inom
ramen för organiserad utbildning med uttryckta målsättningar. Dels
utmärks högskoleutbildning av att denna miljö som tradition i stor
utsträckning är forsknings- och inte i första hand utbildningsinriktad.
Relaterat till gjorda avgränsningar i det inledande kapitlet beskrivs i det följande bakgrund, och aktuell diskurs, avseende den lärandes lärande i fokus. Avsikten är att belysa innebörder i centrala
begrepp och olika teoretiska grundantaganden. Inledningsvis analyseras den vuxenpedagogiska traditionen i detta avseende. Den
forskning och de teoretiska referensramar som PBL aktualiserar på
arenan används för att vidga perspektiven, aktualisera andra förklaringsgrunder och tydliggöra intressanta frågeställningar.

Lärande i fokus - den vuxenpedagogiska
traditionen
Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet utkommer flera
sammanfattande skrifter inom det vuxenpedagogiska området som
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behandlar självstyrt lärande (Brockett & Hiemstra, 1991;
Brookfield, 1985; Caffarella & O'Donnell, 1988, Cafarella 1988;
Candy 1991; Long et al, 1988, 1989, Long, 1989). Avsikten med
samtliga dessa är att beskriva och granska var forskning och praktisk tillämpning avseende självstyrt lärande står efter cirka 30 års
intensivt intresse, och hur en fortsättning kan och borde se ut. Den
forskning som följer under 1990-talet kommer i stor utsträckning
att vara präglad av innehållet i dessa. En svensk representant, som
överblickar området både internationellt och i relation till svenska
förhållande, är Borgström (1988). Den genomgången är lite för begränsad för mitt arbete, då hennes arbetsdefinition av självstyrt
lärande enbart relateras till "planerat lärande" utanför institutioner.
Borgströms ställningstagande till innebörden i självstyrt lärande är
ändå speciellt intressant. Det för tillbaka till och visar på ursprunget
till det nyvaknade intresset på 1960-talet att fokusera den lärandes
lärande, nämligen autodidaktik.
Autodidaktik
Två arbeten inom vuxenpedagogik framhålls som början till eran
om lärande i fokus. Det är dels Houle's "The inquiring mind"
(1961), och Tough, som byggde vidare på Houle i "The adults
learning projects" (1971). Båda dessa arbeten har den vuxnes egna
lärprojekt som fokus. Med det avses att individen utifrån eget intresse och initiativ väljer vad och hur han/hon ska lära sig. Det rör
sig om informellt lärande i bemärkelsen att det inte ingår i reguljär,
formell utbildning. En av de viktiga utgångspunkterna är att val
görs av den som vill lära sig något. Det skiljer sig från "vanligt",
"spontant", vardagslärande genom att det är ett projekt. Det finns
en uttalad avsikt med lärandet från den lärandes sida. Houle (1961)
och Tough (1971) visar i sina studier att vuxna personer har sådana
lärprojekt, och det föder idéer om att den vuxnes lärande skiljer sig
från barnets. En viktig slutsats, och grund för fortsatt utveckling,
blir att en vuxen som lär på eget initiativ, själv har kapacitet att, vill
vara och är "dirigent" i sitt lärande. Detta är uttryck för förmågor
som eftersträvas i ett demokratiskt samhälle, där individens delaktighet och rättigheter betonas. Det blir angeläget att förstå hur
och varför människor tar egna initiativ att lära sig. En annan angelägenhet blir hur vuxna personers initiativ kan tillvaratas och stödjas. Det kan anses vara till nytta både för den enskilde och för samhället. Ursprunget för tankar om självstyrt lärande kommer således
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från studier av människors lärande utanför reguljär utbildning. I
pedagogisk litteratur betecknas detta lärande autodidaktik, eventuellt självundervisning/självstudier. En hel del forskning kommer
med denna utgångspunkt att handla om självstyrt lärande utanför
reguljär utbildning, gränser mellan lärande i och utanför institutioner, planerat eller "spontant", och relationen till lärande i organiserad
utbildning (Brookfield, 1987; Borgström, 1988; Svanberg, 1992).
Candy (1991) menar att det finns två utgångspunkter för att kategorisera autodidaktik. Autodidaktik kan dels betraktas som ett komplement till formell utbildning, dels som en ersättning för reguljär
formell utbildning. Den förstnämnda betydelsen relateras ofta till
redan välutbildade. De använder sina kunskaper och förmågor att
urskilja vad de behöver för att bygga vidare på sin redan fördelaktiga utbildningssituation. Den andra betydelsen är förknippad med
låg formell utbildningsnivå. Ofta ligger den utanför etablerade bildningsinstitutioner och kan därför få attribut av en underlägsen form
för utbildning.
Självstyrt lärande
Knowles (1970, 1975) utvecklar hur dessa tankar kan tas till vara
av den som har egna lärprojekt utanför reguljär utbildning, men
också av den som deltar i organiserad utbildning. Hans resonemang
är framför allt knutet till innebörder i att vara vuxen och lära. Det
visar sig inte minst i att han vill etablera en egen disciplin, andragogik, i motsats till pedagogik (Knowles, 1970, 1984). Vägledande
för dessa tankar är antaganden om att en vuxen som lär har förmåga, och rätt, att vara självstyrd i sitt lärande. Självstyrt lärande formuleras som en motsats till lärarstyrd undervisning. Pedagogik
kännetecknas enligt Knowles av att vara lärarstyrd, utbildningen
utgår från undervisning (teaching). Vuxna som lärande har förmågor som inte utnyttjas i lärarstyrd utbildning. Andragogik utmärks
av att utbildning utgår från den som lär, lärande (learning) blir centralt. Dessa antaganden utgör grund för hur innebörden i självstyrt
lärande formuleras. Den innebörden får stor genomslagkraft inom
den vuxenpedagogiska traditionen, men också när det gäller andra
utbildningsområden, exempelvis inom utbildningar som tillämpar
PBL. Knowles (1970, 1975) har flera utgångspunkter för att förorda självstyrt lärande. Han framhåller dels skäl som grundar sig i
antaganden om hur människor lär, dels skäl som är knutna till samhällets snabba förändring och utveckling av kunskap inom olika
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områden. Antaganden som rör lärande bygger i första hand på
traditionen från Houle och Tough (sid 23). Den viktigaste utgångspunkten är att en vuxen person har potential att lära. Drivkraften i
lärande är människans inre motivation, och denna drivkraft är ett av
de viktigaste skälen att förorda självstyrt lärande enligt Knowles.
Den som tar egna initiativ att lära gör det utifrån eget intresse,
personen upplever ett behov av, och finner mening i, att lära sig.
Yttre motivation blir mindre betydelsefull. Egna initiativ innebär
att den som lär blir aktiv i sitt lärande och själv tar ställning till
frågor som rör vad man ska lära sig, vad man kan och inte kan, och
hur man bäst kan lära. När lärandet utgår från frågor och
funderingar den lärande själv ställer sig är chansen större att
intressera sig för svaren och därmed lära sig det innehåll som är
aktuellt menar Knowles. Att själv styra innebär att det går att lära i
den takt och ordning man själv upplever rimlig för att förstå och/
eller kunna göra något. Motsatsen skulle vara att tvingas lära sig
efter en struktur som lärare planerar. Den egna styrningen kan medföra ett lärande som överskrider att stoff endast reproduceras. Förutom dessa skäl, knutna till lärandet i sig, framhåller Knowles relationen mellan självstyrt lärande och samhällsutvecklingen. Framtidens samhälle med ett stort informationsutbud, krav på ständig
förändring och flexibilitet, kommer att innebära behov av livslångt
lärande, där förmåga till självstyrt lärande blir betydelsefull.
Knowles framhåller två antaganden som blir ett överskridande
av intresset för självstudier (autodidaktik). Dels relaterar han självstyrt lärande till organiserad utbildning, dels utgår han från att förmåga att vara självstyrd kan utvecklas. Det är en del i människans
mognad att utvecklas mot ökad självständighet menar Knowles.
Utveckling kan stimuleras, med hjälp av självinstruerande material,
eller i en utbildningssituation. Knowles gör dessa antaganden utan
att problematisera innebörden i att dra direkta paralleller mellan
lärande utanför utbildningsinstitutioner och lärande inom organiserad utbildning. Han uppmärksammar inte problematik som kan
uppstå när den lärandes egna mål ska relateras till mål för en
speciell utbildning, och hur självständighet påverkas av att hänsyn
måste tas till ramar som är formade av en utbildningsinstitution.
En viktig del i Knowles’ arbeten består av utarbetande av
hjälpmedel för den som ska lära. Han beskriver utformning av lärkontrakt, en form av planering den lärande kontrakterar med sig
själv, och utformar resursguider för självständig träning att använda
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olika typer av lärresurser (Knowles, 1975, 1986). Utan att direkt
analysera relationen i förhållande till en utbildningssituation för
han in en lärargestalt. Den gestalten har funktionen att underlätta
och vara en resurs i den enskildes lärande.
Knowles bäddar för möjligheter att relatera självstyrt lärande
till aktiviteter både utanför och inom organiserad utbildning. Det
steget tas, som tidigare påpekats, utan problematisering av innebörden. Knowles direkta överföring av självstyrt lärande till formell
utbildning blir kvar som ett för-givet-tagande inom diskursen. Han
bidrar till att se självstyrt lärande som utvecklingsbart, ett utbildningsobjekt, och därmed ett möjligt mål för utbildning.
Självstyrt lärande som attribut och dess relation till
autonomi
En tredje fas i utvecklingen av självstyrt lärande utmärks av försök
att definiera och beskriva begreppets innebörd. När självstyrt
lärande börjar betraktas som mål och medel i utbildningar väcks
behov av tydliga beskrivningar av begreppets innebörd. Bedömning
av om människor är självstyrda ska vara möjlig och ökad självständighet i lärandet kräver stöd. Det blir nödvändigt att närmare
analysera vad begreppet innebär. Dessa ambitioner koncentreras till
innebörder av det självstyrda, självständigheten. Lärande beskrivs
med utgångspunkt från aspekten självständighet, och innebörden i
lärande problematiseras inte i någon hög grad.
En genre inom det vuxenpedagogiska området kommer under
slutet av 1970-talet och 1980-talet att präglas av inriktning på att
tydliggöra och operationalisera begreppet självstyrt lärande. Den
perioden kännetecknas av att testinstrument utarbetas, och används
för att mäta förekomsten av faktorer som utmärker självstyrt
lärande. De mest frekvent använda instrumenten är, Guglielmino’s
SDL readiness scale (1977) och Oddi´s Continuing Learning
Inventory (1984). Instrumenten används i forskningssyfte till att
kartlägga och jämföra studentgrupper, och i praktisk tillämpning
som diagnostiska hjälpmedel och bedömningsunderlag. Intresset
för dessa instrument uppfattar jag, med ledning av litteraturen på
området, framför allt uttalat i Nordamerika. En förespråkare för
denna utveckling har varit Huey Long. Han har varit och är
förgrundsfigur i internationella konferenser där denna forskning
presenterats i hög utsträckning (jfr Long et al 1988, 1989, 1997).
En av de största kritikerna gällande dessa instrument är Field
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(1989). Han menar att instrumenten befäster oklarheter när det
gäller innebörder i begreppet självstyrt lärande. I stället borde
antaganden som ligger till grund för beskrivningar av självstyrt
lärande analyseras i högre utsträckning, framhåller Field.
Field (aa) pekar på en grundläggande problematik, som uppmärksammas av en annan genre inom det vuxenpedagogiska
området. Parallellt med utarbetande av mätinstrument och till viss
del också i samklang, problematiseras, analyseras och resoneras om
innebörder i autonomi och självständighet. Ursprunget är autodidaktiken, "upptäckten" att en vuxen som lär på eget initiativ, självständigt planerar och genomför sina lärprojekt. Frågan blir vad det
kan innebära att en person är, kan vara och har rätt att vara självständig. Analyser av innebörder i autonomi är i sig ett utomordentligt stort område. Att göra det enorma omfång av analyser som
genomförts rättvisa är svårt, för att inte säga omöjligt. Min ambition blir här att peka på det jag uppfattar som betydelsefulla problemområden när det gäller självständighet i relation till lärande.
Gibbs (1979) resonerar om autonomi med utgångspunkt från
begreppets ursprungliga användning. En stad i det antika Grekland
hade autonomi när invånarna hade friheten att leva efter egna lagar.
Gibbs gör en analogi till vad det skulle innebära om begreppet
används för att beskriva en person:
…the autonomous person is an independent agent, one who is in
command of himself, the author of his own work, deeds and way of
life, not subject to the authority of other persons and things (aa, s 119)

En tolkning av den beskrivningen kan vara att en självständig
person framför allt utmärks av att vara oberoende och sig själv nog.
Personen tar egna initiativ, fattar beslut på egna grunder, genomför
det personen bestämt, går sin egen väg, är inte beroende av andras
godkännande, står för sina ställningstaganden och vill göra något
av sitt liv. Även om detta kan vara en del i en beskrivning av en
självständig person så framstår den som ensidig och otillräcklig. En
grund till att en sådan beskrivning blir ensidig, är att den endast
visar på frihet och självständighet som rättigheter för den enskilde
individen. Individen betraktas som om han/hon befann sig i ett
isolat. Vid närmare reflektion framkommer en annan sida av
självständighet, nämligen, att bejakande av frihet innebär ansvar,
skyldigheter och samspel med andra människor och samhället man
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lever i. Chickering (1969) visar på denna relation mellan att vara
oberoende, att själv påverka och samtidigt vara socialt beroende.
Mature autonomy requires both emotional independence - freedom
from continual and pressing needs for reassurance and approval - and
instrumental independence, the ability to carry on activities and cope
with problems without seeking help from others and the ability to be
mobile in relation to one's needs. Simultaneously, the individual must
accept interdependence, recognizing that one cannot receive benefits
from social structure without contributing to it, that personal rights
have a corrollary social responsibility. (Chickering, 1969)

En jämförelse kan göras med den autonoma antika grekiska staden.
Friheten att stifta och leva efter egna lagar var inte en frihet från
regler utan just en frihet till att själv ta ansvar att forma egna regler.
Att forma egna regler kräver att det finns en vilja att ta sig an uppgiften. Det kommer också att kräva överväganden av vilket innehåll
de ska ha, motiv till varför de ska ha detta innehåll och vilka konsekvenser olika lösningar kan få. Dearden (1972) menar att en person
kan sägas vara självständig i den grad tankar och agerande bygger
på en aktiv medveten intellektuell process. Den intellektuella
processen innebär att göra val, besluta, överväga, reflektera,
planera och bedöma sina ställningstaganden.
A person is autonomous to the degree, and it is very much a matter of
degree, that what he thinks and does, at least in important areas of life,
are determined by himself. That is to say, it cannot be explained why
these are his beliefs and actions without referring to his own activity
of mind. This determination of what one is to think and do is made
possible by bringing to bear of relevant considerations in such
activities of mind as those of choosing, deciding, deliberating, reflecting, planning and judging. (aa, s 461)

Dewey (1911), redan i början av 1900-talet inne på dessa tankar,
går längre, och kopplar en liknande intellektuell process till innebörden i frihet. Frihet är en möjlighet och inte en garanti menar
Dewey. Möjligheten ligger i förmågan att undersöka, och ta
ställning till, den aktuella situationen.
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Genuine freedom, is intellectual, it rests in the trained power of
thought, in ability to turn things over, to look at matters deliberately,
to judge whether the amount and kind of evidence requisite for
decision is at hand, and if not, to tell where and how to seek such
evidence. (aa, s 232)

Förmåga till denna intellektuella process benämner Candy (1991)
intellektuell autonomi. Han framhåller att det är viktigt att ta i
beaktande även en moralisk dimension av autonomi. Den moraliska
dimensionen är relaterad till att människan, som nämnts ovan, är en
social varelse beroende av sitt sociala sammanhang.
…autonomy is not simply a matter of being "master of one's own
destiny", but of being so within a framework of culturally sanctioned
and socially agreed norms. (aa, s 104)

Att vara del i ett socialt sammanhang innebär att individen interagerar med sociala normer. En person som ska vara självständig
måste vara det i relation till värderingar som finns. Chené (1983)
menar att normer sätter gränser för vad självständighet kan innebära, men de är också nödvändiga som underlag för att kunna överväga vad värderingar står för.
The existence of norms is a necessary part of autonomy. On the one
hand, norms set the boundaries; on the other, they allow the judging of
values. …autonomy cannot be separated from the valued. (aa, s 39)

Gibbs (1979) beskriver också en dimension av autonomi som han
benämner moralisk. Han menar att ett utmärkande drag för autonomi är:
…fundamentally a moral virtue or a dispostion of character rather than
intellect: selfmastery or selfdiscipline, having command of one's own
feelings and inclinations… where selfmastery is conceived as
something like what used to be called fortitude or…temperence, or a
combination of the two. (aa, s 121 -122)

Gibbs är inne på att individen måste kunna behärska sig, ha
självdisciplin och inte ge efter för omedelbara behov och känslor.
Jag uppfattar det som en mer känslomässig dimension, som
förvisso är förbunden med moral, men ändå en utvidgning av den
betydelse som Chené och Candy beskriver ovan. En viktig del av
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autonomi blir enligt Gibbs att individen kan bedöma relevansen i,
och vid behov bemästra, egna inre önskningar. En sådan dimension
talar för att autonomi också ställer krav på självkännedom.
En sammanfattning av dessa infallsvinklar, angående innebörden i autonomi, skulle kunna uttryckas i att en självständig person tar ställning till och handlar efter sin övertygelse i situationer
hon/han möter i livet. Dessa ställningstaganden och handlingar
bygger på ansvar och hänsynstaganden i aktuell situation. Det innebär ett kritiskt förhållningssätt till den egna uppfattningen och andras syn på sakfrågor och värderingar. Dewey (1910) menar att kärnan i kritiskt tänkande är ett undersökande förhållningssätt, att söka
och överväga information innan beslut fattas.
The essence of critical thinking is suspended judgement, and the essence of this suspense is inquiry to determine the nature of the problem before proceeding to attempts at its solution. (aa, s 78)

Ett kritiskt förhållningssätt är inte enbart en intellektuell förmåga
utan är intimt förbunden med känslomässiga och moraliska dimensioner. Det kräver självkännedom och styrka att stå för och överväga sina ideal. Till det sista kan läggas att det i en känslomässig
dimension finns utrymme att resonera om vilken betydelse självförtroende har i sammanhanget att vara självständig.
I relation till identifieringen av autonomi som ett viktigt begrepp, inställer sig frågan om självständighet innebär förmågor som
kan beskrivas som generella för, och överförbara mellan olika
situationer. Frågan innehåller egentligen två frågor. Finns det en
generell beskrivning av vad självständighet innebär oavsett kontext? Är en person som kan betecknas som självständig, självständig oavsett kontext? Dessa frågor har behandlats olika inom det
vuxenpedagogiska området. De instrument som nämnts ovan
(Guglielmino, 1977; Oddi, 1984) är ett uttryck för att behandla
självständighet som generell, och överförbar mellan olika kontexter, i båda betydelserna som nämnts ovan. Förutom ifrågasättandet
om det överhuvudtaget går att mäta självständighet och vilka antaganden mätningarna grundas på, riktas kritik mot antagandet att
självständighet kan beskrivas och bedömas utan relation till en kontext (Candy, 1991, Brockett & Hiemstra, 1991). Analyser av undersökningar där dessa instrument använts, visar att resultaten är
beroende av faktorer som kan hänföras till exempelvis kulturella
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aspekter, utbildningsnivå och kön. Frågeställningar som aktualiserar generella förmågor, och deras tillämplighet i olika situationer,
har nära anknytning till liknande intressen inom kognitiv psykologi. Det är bland annat inom denna forskningstradition begreppet
transfer, överförbarhet av intellektuella förmågor, har beskrivits
och undersökts (jfr Greeno, 1977).
Självstyrt lärande - granskning, utarbetande av
modeller
Granskningar och ifrågasättanden av generaliserbarhet, tolkade
innebörder och beskrivningar av självstyrt lärande, kommer att
känneteckna en fjärde fas i utvecklingen av självstyrt lärande. De
sammanfattande och utredande skrifter som publiceras inom
området i slutet av 1980- och början av 1990-talet mynnar ut i
påpekanden om problemområden som ytterligare behöver bearbetas
(Candy 1991, Brockett & Hiemstra 1991, Brookfield 1985;
Caffarella & O'Donnell 1988, Long et al, 1988, 1989; Long 1989).
Ett samstämmigt behov av tydligare teoretisk förankring gällande
de antaganden självstyrt lärande bygger på, framkommer. Det
tolkas dels som att självstyrt lärande behöver relateras till befintliga
teorier om lärande, dels till att kvalitativa forskningsansatser kan
bidra med en ökad förståelse för möjliga innebörder. Long (1989)
framhåller att självstyrt lärande borde analyseras i relation till
teorier om inre motivation. Candy (1991) uppmärksammar att innebörden i lärande inte har problematiserats speciellt ingående i det
här sammanhanget. Han föreslår ett konstruktivistiskt paradigm,
med utgångspunkt i fenomenografisk forskning, som en lämplig
grund för att resonera om lärande i relation till att vara självstyrd.
Brockett & Hiemstra (1991) och Caffarella (1988) pekar på behov
av kvalitativ forskning för djupare förståelse av lärprocessen hos
den som lär. Intresset för teoretisk förankring bottnar till stor del i
insikter om att självstyrt lärande koncentrerats till "yttre" faktorer i
lärande, som planering, att söka kunskap och hantera stoff. Det är
bland annat Brookfield (1985, 1987) och Mezirow (1985) som uppmärksammar detta. De hävdar att den lärandes förmågor relaterade
till kritisk tänkande och självreflektion är bärande dimensioner i
självstyrt lärande, med andra ord ”inre” faktorer i lärandet.
I syfte att utvidga och analysera innebörder i självstyrt lärande
utarbetas modeller som beskriver dimensioner av både yttre och
inre faktorer. Long (1989) identifierar tre dimensioner, en socio- 31 -

logisk (självständig hantering av uppgifter), en pedagogisk
(tillämpning i utbildning) och en psykologisk (kognitiv, lärprocessen). Han menar att den psykologiska dimensionen, vilken bland
annat inrymmer inre motivation, har negligerats. Brockett &
Hiemstra (1991) bygger upp en modell som differentierar mellan
självstyrt lärande som process och den lärandes personliga föreställning av att själv styra sitt lärande. Candy (1991) menar att flera
nyckelfrågor är knutna till att betrakta självstyrt lärande som beroende av sin kontext. Kontextrelationen utgör grunden för jämförelser av skillnader och likheter mellan autodidaktik och självstyrt lärande inom ramen för en utbildning. Cirkulära definitioner
av självstyrt lärande, beteckning av undervisningsmetoder (medel)
och attribut hos den lärande (mål), bottnar till viss del i att självständighet tolkas på ett generellt plan och inte relateras till kontext,
menar han. Kontexten blir också betydelsefull när förmåga till
självstyrt lärande betraktas som utvecklingsbar och dynamisk, och
inte en produkt beskriven i allmänna termer. Bedömningen av om
en person är självständig måste relateras till sitt sammanhang för att
få innebörd, menar Candy. Autonomi är inte bara personliga karakteristika, eller förmågor, utan en relation, som involverar ett samspel mellan personliga och situationsbundna variabler. Ytterligare
en aspekt som har betydelse i det här sammanhanget aktualiseras av
Candy. Han menar att autonomi inte kan bedömas endast från en
persons handlingar, utan måste förstås mot bakgrund av personens
egen intention i och uppfattning av situationen.
Ovan relaterade referenser bidrar gemensamt till synliggörande
av viktiga problemområden när det gäller självstyrt lärande. Den
fortsatta forskningen inom det vuxenpedagogiska området under
1990-talet bygger till viss del vidare på dessa problemområden,
men pekar inte ut något principiellt nytt. Ett större inslag av
filosofiska och teoretiska analyser när det gäller innebörder i självstyrt lärande kan märkas.
Garrison (1997) presenterar en modell där han tar vara på och
utvecklar argumentationen om att uppmärksamma inre faktorer
avseende självstyrt lärande. Modellen utgår från teoretiska resonemang och hänvisning till empirisk forskning. Den beskriver selfmanagement (contextual control), self-monotoring (cognitive
responsibility) och motivational (entering and task) som dimensioner i en integrerad helhet. När det gäller self-monotoring närmar
sig Garrison forskning inom kognitiv psykologi och begreppen
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self-regulation och metakognition (jfr s 43). Motivation framhålls
som en egen dimension, vilken anses vara avgörande för att den
lärande överhuvudtaget tar sig an en uppgift och sedan försöker
fullfölja den. Lyne (1993) och O’Donnell (1999) är exempel på
forskare som utvecklar innebörder i självstyrt lärande baserat på
filosofiska studier. De utgår båda från Jürgen Habermas (1984) och
lägger tyngd vid mänsklig kommunikation och interaktion i
lärande.
Den empiriska forskningen domineras även under 1990-talet av
att självstyrt lärande kartläggs och utvärderas med hjälp av olika
instrument, som skalor och frågeformulär (jfr Long et al, 1997).
Tidigare instrument revideras för att öka validitet och reliabilitet
(jfr Guglielmino, 1997). Andra formulär som avser att mäta olika
dimensioner av självstyrt lärande utarbetas. Det gäller exempelvis
”the role of personal control beliefs” (Van Zile-Tamsen, 1997), och
aktiviteter relaterade till intresse, lärstrategier, kontroll och utvärdering (Straka, Schaefer, 1997). Flera studier är relaterade till lärande
inom arbetslivet (Foucher, 1997; Straka, 1997; Rod, 1995) och
PBL (Berkson, 1993; Dolmans et al, 1994, Albanese & Mitchell,
1993; Vernon & Blake, 1993).

Lärande i fokus - Problembaserat lärande
Det direkta sambandet mellan utvecklingen inom vuxenpedagogik
och PBL är att begreppet självstyrt lärande direkt övertas inom
PBL. Det övertagandet kan i en backspegel uppfattas som präglat
av ett relativt oreflekterat och okritiskt förhållningssätt.
PBL lyfts här fram som ett exempel på tillämpning av tankar
om den lärandes lärande i fokus inom högskolefältet. PBL-konceptet är ett intressant exempel ur olika synvinklar. En stor spridning
har skett inom högskoleutbildningar bland annat på grund av inriktningen på självstyrt lärande. Den bärande utbildningsideologin i
PBL utgår från att studentens lärande ska utgöra fokus. Ideologin är
tänkt att genomsyra hela utbildningens uppläggning, inte endast en
kurs eller vissa moment i utbildningen. En kontrast är initiativ inom
utbildningar inriktade på självständighet endast i fristående delar,
som självständiga arbeten, projekt eller självbedömning. Min avsikt
är att framhålla teoretiska grunder för PBL, och med utgångspunkt
från dessa visa på möjligheter att utforska innebörder i att studen-
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tens lärande utgör utgångspunkt i lärande. Avsikten är inte att beskriva genomförande eller att värdera relevansen.
Problembaserat lärande
När PBL börjar praktiseras hänvisas nästan uteslutande till
Knowles arbeten avseende teoretisk grund för lärande (s 24).
Barrows (1980, 1988) har varit förgrundsgestalt när det gäller tolkningar och beskrivningar av praktiskt genomförande. I en relativt
ny artikel (1996) diskuterar han motiven till att använda PBL. Han
konstaterar att det finns flera tolkningar av och former för PBL
idag, men menar att PBL framförallt i relation till medicinsk
utbildning karaktäriseras av att:
Learning is Student-Centred; Learning occurs in small groups;
Teachers are facilitators or guides; Problems form the organizing
focus and stimulus for learning; Problems are the vehicle for the
development of clinical problem-solving skills; New information is
acquired through self directed learning. (aa, s 5-6).

Barrows (1996) menar att målen med PBL inom medicinsk
utbildning är följande:
The acquisition of an integrated knowledge base; The acquisition of a
knowledge base structured around the cues presented by patients problems; The acquisition of a knowledge base enmeshed with problem
solving processes used in clinical medicin. The development of an
effective and efficient clinical problem solving process; The development of effective self directed learning skills. The development of
team skills. (aa, s 6-7).

I båda citaten framgår att självstyrt lärande framhålls både som ett
medel, ett sätt att lära, och ett mål i utbildningen, att tillgodogöra
sig färdigheter att själv styra sitt lärande. Här finns ett klart
samband med Knowles' (s 24) innebörd av självstyrt lärande.
Självstyrt lärande blir i stort liktydigt med studentens självstudier.
Målen är att utveckla färdigheter att söka, sovra och skaffa sig
kunskap på egen hand, samt reflektera över, bedöma lärandet och
modifiera sina strategier för att vara effektiv. Motiven till självstyrt
lärande baseras på Knowles antaganden om att den som lär har
förmåga att hantera sitt lärande. En vuxen person har med sig
erfarenheter och föreställningar in i en lärsituation. Om personen
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uppfattar situationen meningsfull, finns en inre motivation, en vilja
att söka kunskap och att lära. Egen aktivitet i sökande, och
bearbetning, av kunskap är tänkt att leda till kunskap inom aktuellt
ämne, men också till medvetenhet om och färdigheter i hur man lär.
PBL-konceptet stannar inte vid att konstatera vikten av studentens
möjligheter till självstyrt lärande (läs självstudier). Knowles
antaganden om lärande ligger till grund för utformningen av hela
utbildningen, med utgångspunkten att studenten ska vara i centrum.
Kärnan i detta tänkande är att utbildningens uppläggning ska
stimulera, stödja och möjliggöra att studenten själv tar ansvar för
sitt lärande.
Den grundläggande "lösningen" att möta dessa antaganden blir
att problembasera lärandet. Att problembasera lärande har två fundamentala innebörder som är interrelaterade (Barrows & Tamblyn,
1980, Barrows, 1985, Boud & Feletti, 1997, Silén, 1996a). Dels
baseras lärande på de frågeställningar (problem) den lärande själv
formulerar som lärbehov, dels bearbetas faktainnehåll genom att
den lärande formulerar och studerar frågeställningar med utgångspunkt från (baserade på) en verklighetsanknuten situation (problem). Vissa utmärkande drag i uppläggningen och genomförande
av en utbildning är avsedda att möjliggöra detta. Innehållet i utbildningarna organiseras tematiskt. En grundläggande arbetsform innebär att studenterna bearbetar utgångspunkter (verklighetsanknutna
situationer) tillsammans i mindre grupper, benämnda basgrupper.
Basgrupperna består av cirka 6-8 studenter och en handledare. En
konkret beskrivning av hur basgruppsarbete kan gestalta sig återfinns i kapitel 5, s 86. Huvudkomponenterna i denna arbetsform
illustreras i figur 1 på nästa sida.
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Figur 1. Problembaserad inlärning - huvudkomponenter ( Silén, C., 1996a, s 11)

Arbetet med utgångspunkter i basgruppen, är avsett att leda till
båda formerna av "problembasering" (jfr Von Schilling, 1995).
Utgångspunkterna intar en nyckelposition när det gäller att stimulera inre motivation. Genom verklighetsanknytningen visar de på
"sammanhang" i lärandet. Den som lär kan ta ställning till om, och
i så fall hur, sammanhanget är meningsfullt, både i bemärkelsen begripligt och relevant (Barrows, 1980; Margetsson, 1996; Silen,
1996a). Möjligheter ges att pröva att och hur man lär sig. Studenternas gemensamma diskussion och analys av situationen förväntas
leda till att studenten ska få syn på vad de förstår, och vad de inte
förstår. Med detta som underlag formuleras frågor, inlärningsbehov, vilka kan utgöra en bas för självständiga studier. De självständiga studierna utgör i sin tur underlag för fortsatt bearbetning
av situationen. Upptäckten av att inte förstå antas föda en vilja att
ta reda på hur det är. Det är egna frågor den lärande söker svar på,
inte frågor man är uppmanad att ta itu med.
Den andra formen av problembasering är relaterad till själva
innehållet i den verklighetsanknutna situationen. Bearbetningen av
situationen är tänkt att bilda underlag för att faktakunskaper ska
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kunna problematiseras och behandlas i ett sammanhang (jfr
Margetsson, 1996, 1998; Barrows, 1985; Boud, 1991, Norman &
Schmidt, 1992) Hur går det att förstå situationen?, Vilka frågeställningar måste analyseras? Vilka kunskaper behövs för att förstå?,
Hur kan situationen hanteras? Vilka alternativ finns? Syftet med
denna problembearbetning är att studenten skaffar sig kunskap om
den aktuella situationen. Den är också avsedd att leda till diskussioner och insikter om vad som kan vara bärande, generell kunskap
överförbar till andra liknande situationer.
Ytterligare en ambition går ut på att studenterna ska kunna ta
ställning till mer principiella överväganden om hur den aktuella
typen av problem kan hanteras. Reflektion över handlingar och tänkande när det gäller problembearbetning och det självständiga
lärandet, betraktas som en kärna för att utveckla generell
kompetens för självstyrt lärande och problemlösning. Samarbetet i
gruppen är en del i lärprocessen när det gäller problembearbetning,
självstyrt lärande och utveckling av förmåga att samarbeta. Det
förhållningsätt i lärandet som basgruppsarbetet utgör en grund för
att utveckla, är tänkt att bidra till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt när det gäller andra arbetsformer i utbildningen. Det kan gälla seminarier, färdighetsträning, laborationer,
möte med resurspersoner och praktisk utbildning. Inom utbildningens ram finns lärresurser av olika slag tillgängliga, men det är
studenternas ansvar att utnyttja dem. Utbildningen tillhandahåller
olika slag av lärresurser men studenterna kan även söka sig utanför
dessa. I PBL fungerar lärare som handledare för studenternas arbete
med utbildningens innehåll och det egna lärandet.
Inledningsvis, när PBL introduceras inom medicinsk utbildning, problematiseras inte de ställningstaganden som PBL grundar
sig på i någon stor utsträckning. De skrifter som beskriver PBL är
handlingsinriktade, och har karaktären av att beskriva en utbildningsmetod. I takt med spridningen av PBL inom olika områden
har behovet av utvärdering, problematisering och teoretisk förankring ökat. Dessa ambitioner har tagit sig lite olika uttryck
beroende på vad som betonas inom PBL-konceptet, och vilka preferenser som finns att söka förklaringar. I en relativt grov indelning
går det att skönja tre spår. Ett spår har anknytning till och kan användas att undersöka de antaganden som Knowles har introducerat,
nämligen pragmatismen. Det andra spåret vänder sig till kognitiv
psykologi för teoretisk förankring (Norman & Schmidt, 1992,
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Gijselaers, 1996). Ett tredje spår relaterar till pedagogisk forskning
som betonar lärandets relation till ett meningsfullt sammanhang
(Marton et al, 1977; Marton et al, 1986; Dahlgren, 1990; Ramsden,
1992).
I det följande görs en översiktlig genomgång av dessa spår,
med den underliggande ambitionen att framhålla vad de betonar i
förhållande till att den som lär utgör fokus.
Pragmatism
När de grundantaganden som Knowles (1970) bygger sina idéer på
granskas närmare, går flera av dessa att hänföra till pragmatismen.
Pragmatismen har inte varit framträdande som filosofisk grund
inom den del av den vuxenpedagogiska traditionen som har behandlat självstyrt lärande. Hänvisningar till pragmatismen har däremot blivit vanligare i flera sammanhang där den lärandes lärande
diskuteras på 1990-talet. Den syn på lärande och kunskap som
utgör basen i pragmatismen utvecklades av Charles Sanders Peirce
och John Dewey. Rorty (1972 - 1980) och Cherryholmes (1988) är
exempel på företrädare för ett mer nutida kritiskt perspektiv, med
relationer till postmodern filosofi. Det är framför allt Dewey som
har varit uttolkare av pragmatismens relation till utbildning. Hans
digra produktion av skrifter är i nutid föremål för ett nyvaknat intresse, med ett flertal analyserande verk som följd (Campell, 1995;
Garrison, 1995; Jackson, 1998).
Viktigast i det här sammanhanget är den syn på människan, lärande och kunskap som pragmatismen representerar. Peirce och
Dewey är, enligt min bedömning, samstämmiga i sina grundantaganden om kunskap och lärande. De utgår från att all kunskap är
beroende av och bestäms av föregående kunskap. Därmed har
kunskapen ingen fast grund, den förändras ständigt i samspel med
omgivningen. Den är också hela tiden felbar. Vi kan inte nå någon
absolut sanning och säkerhet när det gäller kunskap. Rorty uttrycker sig så här om kunskap och sanning:
In such a culture (post-philosophical), criteria would be seen as the
pragmatist sees them - as temporary resting-places constructed for
specific utilitarian ends. (Rorty, 1972 -1980, s xli)

Pragmatismen är en reaktion mot en dualistisk världsuppfattning,
där tanke och verklighet är skilda åt. Människan har enligt pragma- 38 -

tismen inte intuitiv självmedvetenhet. Dewey (1916) framhåller
mycket tydligt att individ och samhälle är interrelaterade och beroende av varandra. En varelse som har kontakt med andra kan inte
agera utan att räkna med andras aktivitet. Individens mentala status
måste förstås som en funktion av socialt liv. Vårt medvetande kan
inte operera och utvecklas oberoende. Det kräver kontinuerligt
stimuli från sociala agenter, och får sin näring i det sociala livets
innehåll. Vi börjar inte som ett själv, vi blir ett själv i processen av
socialt liv (Dewey, 1920). Det innebär att vi förstår oss själva som
delar av en större process, vi tar till oss andras värderingar och
önskningar, vi bedömer framgång och misslyckande i relation till
någon social kontext. Genom individens utveckling ökar förmågan
att lägga vikt vid bedömningar från personer som betyder något för
oss. Jag uppfattar de här tankarna som grunden för teorin symbolisk interaktionism, som utvecklades av George Herbert Mead
och hans efterföljare Herbert Blumer. Blumer (1986) menar att
människan handlar utifrån den innebörd hon tillskriver fenomen i
sin omgivning. Innebörden utvecklas i social interaktion med andra
människor. Implicit innebär detta att hela människan med kropp,
tankar och känslor är involverad.
Med pragmatismens synsätt är all kunskap slutledningar. Slutledningar bygger på tolkningar av vilka konsekvenser handlingar
ger upphov till. Kunskap uppstår antingen genom medvetna, logiska slutledningar eller oartikulerade, omedvetna processer. Kunskapsprocessen drivs framåt av att de handlingsmönster individen
har skaffat sig inte räcker till i vissa situationer. Tvivel uppstår om
de övertygelser vi har är sanna. Handlingarna tillfredsställer inte
längre behoven vi har. En vilja, drivkraft att finna nya handlingar
som kan lösa de problem vi ställs inför uppkommer. Beslutsfattande om handling och nya övertygelser når människan enligt
Peirce och Dewey genom undersökning (inquiry). Dewey definierar inquiry enligt följande:
Inquiry is the controlled or directed transformation of an indeterminite
situation into one that is so determinate in its constituent distinctions
and relations as to convert the elements of the original situation into a
unified whole (Dewey, 1938, 108)

Enligt detta resonemang är det människans natur att lära. Människan måste lära för att kunna överleva. Att lära innebär att kunna
se, ta konsekvenserna av sitt handlande och planera framtida hand- 39 -

lingar. Strategier att lära karaktäriseras av undersökning och problemlösning. Det går lätt att föreställa sig att tankar om självstyrt
lärande kan växa fram ur dessa grundantaganden. Kunskapen är
föränderlig, man måste vara beredd att möta situationer som inte
kan går att klara med en bestämd uppfattning, eller ett statiskt
handlingsmönster. En viktig strategi för livet, i livet, blir att lära sig
lära. Pragmatismen ger stöd för att informellt lärande är mycket
betydelsefullt när det gäller människans sociala liv och överlevnad.
Dewey (1916) menar att det viktigaste syftet med utbildning är
att individen ges möjlighet att växa (growth). Att växa innebär
ökad kapacitet att lära från erfarenhet och att styra framtida
erfarenheter på ett meningsfullt sätt. Växandet innebär också att
individen blir mindre beroende av andras vägledning och stöd i
lärandet. Människan kan basera sitt agerande på sin förståelse.
Utbildning ska leda till att individen blir kapabel att delta i och
styra sina egna sociala angelägenheter. Individen blir fri att
kontinuerligt växa mot lämpliga individuella och sociala syften. Att
vara fri är att deltaga fullt ut i det sociala livet, inte att slippa
engagemang. Basen, grundvärderingen, för Dewey (1916) är
strävan mot ett demokratiskt samhälle. Här finns en tydlig relation
till den västerländska samhällsanda Candy (1991) framhåller som
betydelsefull för spridningen av tankar om självstyrt lärande (s 16).
Dewey framhåller att människan måste göra intelligenta val. En
förutsättning för intelligenta val är medvetenhet om handlingars
konsekvenser (Dewey, 1907-1909). Att växa som människa innebär att utveckla sitt personliga omdöme och skaffa sig social intelligens (jfr autonomi, s 29).
Dewey är den företrädare för pragmatisk filosofi som i hög
grad har beskrivit och också prövat metoder i undervisning. Hans
idéer stämmer väl överens med PBL. Grundläggande i all utbildning är problembearbetning och som delar i det undersökning
(inquiry) och reflektion. Lärande startar med den kunskap individen redan har. Dessa förkunskaper innebär att individen uppfattar
ett problem (störning eller en svårighet), och befintliga kunskaper
utgör grunden för hur individen går vidare (Dewey 1911). Dewey
menar att metoden i problembearbetning, tillvägagångssättet, är
minst lika viktig som själva resultatet. Om man lär sig hur man kan
förstå och hantera problem kan det användas vid andra tillfällen.
Undervisning bör därför vara inriktad på att förstå underliggande
principer och kärnan inom olika områden. Ett viktigt sätt att gå
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tillväga i undervisningssituationer är att experimentera, att upptäcka och undersöka. I det ligger också att den som lär kan se användbarheten och ett sammanhang i lärsituationen (Dewey, 1916).
Kognitiv psykologi
Pragmatismen, och framförallt Dewey, betonar problembearbetning, förståelse och reflektion, och betydelsen av att skaffa sig
verktyg för att lära (tänka). Problemlösningens betydelse och
karaktär, och antaganden om att bland annat förmåga att lösa
problem, som generell kompetens, kan överföras (transfer) mellan
olika lärsituationer, är också centrala frågeställningar inom kognitiv
psykologi. Frågeställningar som rör eventuell överförbarhet av
generella förmågor aktualiserar metakognition som ett centralt
begrepp inom kognitiv psykologi. Metakognition har blivit ett
centralt begrepp inom PBL-diskursen, inte minst i relation till
basgruppsarbete och handledarens funktion (Barrows, 1988; Silén,
1996a). Kognitiv psykologi bygger, till skillnad från den pragmatiska traditionen, vidare på ett positivistiskt forskningsparadigm.
Intresset är därmed i hög grad inriktat på att bevisa eller förkasta
orsakssammanhang. Det kan vara en förklaring till att utbildningar
inom den medicinska kulturen (där PBL introducerades) föredrar
att förankra PBL i teoretiska grunder från kognitiv psykologi. Trots
fundamentala olikheter att närma sig den lärandes lärande, finns
flera beröringspunkter som ger möjligheter att låta olika infallsvinklar berika varandra. Kognitiv psykologi tar individens lärande,
som betraktas som i huvudsak kognitiv, som utgångspunkt. Problematiseringar utgår från individens mentala aktivitet och minnesfunktioner. Att lära innebär att minnas, att lagra information som
används att bygga upp mentala konstruktioner av hur verkligheten
är beskaffad och hur den fungerar.
Kognitiv psykologi har bland annat rötter i gestaltpsykologin
(Wertheimer, Koffka, Köhler). Det är gestaltpsykologernas intresse
för problemlösning och förståelse i relation till perception och mentala strukturer som kognitiv psykologi har byggt vidare på (jfr
Newell & Simon, 1972, Sternberg, 1982). Inom PBL-diskursen har
bland annat Norman & Schmidt (1992), Schmidt (1993) och
Gijselaers (1996) relaterat till forskning inom kognitiv psykologi.
Gijselaers (1996) som bygger sitt resonemang på Glaser
(1991), Bruer (1993) och Bruning et al (1995), menar att en viktig
förklaringsgrund för PBL är resultat som framkommit genom
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kognitiv psykologisk forskning. Resultaten visar att lärande är en
process där ny kunskap aktivt konstrueras på basen av den kunskap
individen redan har. Att lära innebär en konstruktiv och inte en
receptiv process. Ett viktigt utmärkande drag för minnet är dess
associativa struktur. Kunskap struktureras i begrepp som är relaterade till varandra i nätverk, "semantic networks". Om den som lär
ska kunna ta till sig ny information måste den associeras till, och
aktivera, den begreppsstruktur som redan finns. Det går då att
känna igen situationer, komma ihåg fakta och lösa problem. Det
innebär att semantiska nätverk inte bara lagrar information. De har
också betydelse för hur information tolkas och införlivas i minnet.
Ny information måste få en mening och kunna ingå i uppfattningen
av en helhet. Detta talar för, enligt Gijselaers, att den som lär själv
måste få möjlighet att ta sig an ett problem man ska försöka förstå
och inte erbjudas en färdig lösning (jfr Margetsson, 1996, 1998).
Gijselaers (aa) framhåller metakognition, enligt honom att veta
hur man lär, som en viktig del i självstyrt lärande. Metakognition
blir också central för den gren inom kognitiv psykologi som intresserar sig för självstyrt lärande. En representant för denna gren är
Boekaerts (1997), som dels undersöker området i egen forskning,
dels ger en översikt av forskning inom området. Problemområdet
benämns self-regulated learning, självreglerat lärande, men
motsvarar som jag bedömer det självstyrt lärande. Trots likheter i
frågeställningar och slutgiltiga antaganden är det sparsamt med
korsreferenser mellan litteratur som behandlar självstyrt lärande
och självreglerat lärande. Ett undantag är Garrison (1997) från det
vuxenpedagogiska området som använder kognitiv forskning i sin
modell av självstyrt lärande (se s 32).
En definition av självreglerat lärande, som Boekaerts (1997)
menar är konsensus inom denna forskning, har uttryckts av Schunk
& Zimmerman (1994):
The process whereby students activate and sustain cognitions,
behaviors and affects, which are systemically oriented toward
attainment of their goals. (aa, s 309)

Definitionen innebär, enligt min tolkning, att självreglerat lärande
är en rationell process, där den lärande systematiskt och kontrollerat tar sig fram till bestämda mål. Boekaerts (aa) ansluter sig
till uppfattningen att kunskap konstrueras av den lärande på basen
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av tidigare kunskap (semantiska nätverk). Innebörden, hävdar
Boekaerts, i vad som är tidigare kunskap (förkunskap) kan differentieras, och genom det ge förklaringar till betydelsefulla faktorer för
självreglerat lärande.
Hon presenterar en modell som beskriver olika varianter av
förkunskap. Dessa olika varianter av förkunskap utgör delar i självreglerat lärande. Två dimensioner bildar basen i självreglerat lärande, en kognitiv och en motivationsrelaterad dimension. Inom
dessa dimensioner beskrivs tre gemensamma nivåer, domänspecifik
kunskap, strategier att använda kunskap och orientering till mål i
lärandet. Det innebär att modellen kommer att innehålla sex
"kuber", som inom den kognitiva dimensionen representeras av
innehållsdomän (ämnet), generella kognitiva strategier (problembearbetning, genererande av frågor) och kognitiva självreglerande
faktorer (uppfattning om vad som är mål). Motivationsdimensionen
representeras av metakognitiv kunskap och övertygelser som bildar
underlag för motivation (värderingar, föreställningar), strategier
som utgår från motivation (initiativ), och självreglering som utgår
från motivation (vilja och styrka till genomförande). Metakognitiv
kunskap innebär individens övertygelser, attityder och värderingar
avseende innehållet i en specifik innehållsdomän, egna strategier,
kapacitet och uppfattning av mål. Definitionen bygger på Flavell
(1987). Jag tolkar det som att metakognitiv kunskap utgör en form
av länk eller brygga mellan de båda dimensionerna. Den motivation
som beskrivs på strategisk och målnivå bygger, enligt min tolkning,
på att motivation, liksom kognition, är rationella, behärskade handlingar. Med den här modellen som grund relaterar Boekaerts till
egna, och andra studier, som undersöker samband mellan dessa
komponenter. Ett konstaterande är att ingen av komponenterna i sig
själv är avgörande för att självreglerat lärande ska komma tillstånd.
Samtliga komponenter samvarierar, vilket dels visar på områdets
komplexitet, dels gör det svårt att uttala sig om enkla samband. Det
finns några samvariationer som, enligt min mening, framträder som
speciellt betydelsefulla.
Utveckling av självreglerat lärande framstår i Boekaerts artikel
som i hög grad beroende av metakognitiv kunskap, framför allt
handlar det om medvetenhet om sin metakognitiva kunskap. Medvetenhet om underliggande värderingar i en domän (ämnet),
effektiva kognitiva strategier, den egna förmåga att lära, egna
värderingar och intressen blir avgörande för självreglerat lärande.
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Det medför insikter i vilka mål som gäller, hur man ska nå dit,
behov av förändring och viljan att hålla ut. Boekaerts hänvisar för
dessa ställningstaganden till Chi et al (1988) och Wyatt et al
(1993).
Generella kognitiva strategier, exempelvis problemlösning och
domänspecifik kunskap, är ömsesidigt beroende av varandra menar
Ennis (1990). Effektiva kognitiva strategier är knutna till individens begreppsliga, och tillämpbara, kunskap inom en domän. Tillsammans blir strategierna grunden i självreglerat lärande.
…individuals who have strategic knowledge in relation to a domain of
expertise can self-scaffold their knowledge acquisition process,
allocating sufficient resources to knowledge extraction and to various
monitoring processes. (Boekaerts, 1997, s169).

Den som inte är insatt i en ämnesdomän behöver hjälp med kognitiva strategier som är knutna till domänen. Om detta kognitiva
tillägnande av kunskap ska bli av värde för självreglerat lärande,
krävs också metakognitiv medvetenhet. Boekaerts menar att flera
studier visar goda effekter när studenter arbetar med att lösa problem samtidigt som de reflekterar över sitt tillvägagångssätt. Det
blir en grund för att utveckla domänspecifika kunskaper, kognitiva
strategier och metakognitiv kunskap, men kan också utgöra bas för
transfer till andra domäner. Överförandet av generella strategier
sker inte spontant utan kräver "sin" domänspecifika process i
kombination med motsvarande metakognitiv process.
Boekaerts (1997) resonemang och hänvisande till studier när
det gäller motivationsdimensionen, tillför, förutom den metakognitiva aspekten, som jag bedömer det, inte någon ny infallsvinkel.
Det är snarare så att resonemanget leder tillbaka till de ställningstaganden som utgör grunden för självstyrt lärande inom den vuxenpedagogiska traditionen, vilket är intressant i sig. Motivation låter
sig uppenbarligen inte förklaras enbart med utgångspunkt från
mentala strukturer. Boekaerts menar att självreglerat lärande, och
framför allt motivationsdimensionen, måste förstås i relation till
den lärsituation individen befinner sig i. Det är en slutsats hon delar
med flera forskare inom den vuxenpedagogiska traditionen (s 32).
Boekaerts hänvisar till studier som visar på individens behov av
återkoppling i lärandet, självuppfattningens betydelse för att lära,
upplevelse av relevans och mening i det man lär sig. En slutsats
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Boekaerts drar av detta resonemang är att reglering av det egna
lärandet kräver emotionell handledning (emotional scaffolding).
Norman & Schmidt (1992) och Gijselaers (1996) framhåller
också kontextens betydelse. De framhåller att forskning visar att lärande stimuleras och underlättas om fakta/information diskuteras
och analyseras i relation till en kontext där kunskapen ska användas. Det är också av värde att relatera till en kontext genom att ta
del av och reflektera över hur experter resonerar (exempelvis vilka
frågor som ställs) och handlar i olika situationer. Att lärprocesser
som ska leda till förståelse och utveckling av självreglerat/styrt
lärande gynnas av, och faktiskt kräver, att egna tankar får brytas
mot andras förståelse framhålls av Boekaerts, Norman & Schmidt
och Gijselaers. Basgruppsarbetet inom PBL-konceptet är utformat
för att svara upp mot det behovet. Den sociala interaktionen i basgruppen ger förutsättningar för reflektion över hur man resonerar
och löser problem, vilket kan leda till metakognitiv kunskap.
Lärandets fenomenografi
I Sverige har Hälsouniversitetet i Östergötland varit ett centrum för
introduktion och initial utveckling av PBL. I likhet med den internationella utvecklingen har PBL-konceptet fått spridning i Sverige,
både inom högskolan och inom andra utbildningsnivåer. Behov av
teoretisk förankring har vuxit fram och nationellt har den fenomenografiska traditionen blivit en viktig bas för att vidareutveckla
och förstå lärande i PBL (Dahlgren, 1993, Silén et al, 1989, 1993,
Silén, 1996a). Den fenomenografiska traditionens utgångspunkt i
meningsfullt lärande framhålls i det här arbetet som en viktig grund
för problematisering och förståelse av individens lärande.
Med början i den forskningsgrupp i Göteborg som benämnts
"Inlärning och Omvärldsuppfattning", INOM-gruppen, (Marton,
Dahlgren, Svensson, Säljö, 1977) har studier bedrivits med
utgångspunkt i att lärande alltid är relaterat till ett sammanhang
som ger mening. Inom forskningsinriktningen idag finns det som
definieras som fenomenografi och grenar mot "social cognition".
Internationellt har denna forskning inte explicit kopplats till
diskursen gällande självstyrt lärande och PBL i någon stor
utsträckning. Ett undantag är Forbes et al (1999) som med en
fenomenografisk ansats undersöker studenters uppfattningar av vad
de lär sig i PBL. Candy (1991) framhåller det fenomenografiska
perspektivet som en väg att bättre förstå innebörden av lärande som
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en del i begreppet självstyrt lärande (s 31). Inom en vidare diskurs
(än självstyrt lärande, PBL), där intresset för studentens lärande
och inte undervisning är i fokus, har denna forskningsinriktning
varit betydelsefull under 1980- och 1990-talet (jfr Marton et al,
1986; Entwhistle & Ramsden 1983; Ramsden, 1992; Boud, 1995;
Gibbs, 1992). Forskningsinriktningen har också samband med den
diskurs som har vuxit fram angående self- och peer assessment
(Boud, 1995; Hinnet, 1998).
De viktigaste huvuddragen i det här sammanhanget är att forskningen vänder sig mot studier av lärande som vilar på dualistiska
ställningstaganden när det gäller synen på människan och kunskap
(Entwhistle, 1986). Det innebär ett avståndstagande från en atomistisk, kvantitativ syn på kunskap, en behavioristisk eller neobehavioristisk syn på människor och forskning när det gäller lärande.
I stället betraktas lärande som kvalitativa förändringar av förståelse
eller uppfattningar. Den som lär skapar aktivt mening i det man lär
sig. I forskningsansatserna eftersträvas förståelse för lärande ur den
lärandes perspektiv, och en del i denna förståelse är det sammanhang den lärande befinner sig i. När det gäller synen på forskning
finns en närmare relation mellan fenomenografi och den
forskningstradition som vuxit fram ur pragmatismen (symbolisk
interaktionism) än till kognitiv psykologi.
Fenomenografin har däremot en annan gemensam nämnare
med kognitiv psykologi, nämligen gestaltpsykologin. Inom kognitiv psykologi anammades framför allt problemlösning. Fenomenografin riktade i stället uppmärksamhet mot att människor uppfattar
helheter (gestalter). Människan eftersträvar mening, och skapar
genom denna intention gestalter av olika delar. Dels där delar
uppenbarligen kan iakttagas, dels där de "objektivt" sett inte finns.
Det är en grundläggande drivkraft hos människan att förstå och
bringa mening i det man möter. Vi förstår världen med utgångspunkt från de gestalter vi uppfattar, det är den förförståelse vi har.
Att förändra uppfattningen av en gestalt (ett fenomen) är den kvalitativa förändring som innebär lärande. Den som har lärt sig uppfattar, ser på, tänker på ett fenomen (gestalt) i omvärlden på ett
annat sätt jämfört med tidigare uppfattning.
I Sverige har forskningsresultat inom fenomenografin, utgjort
ett viktigt underlag i att stödja och förklara de grundantaganden
som görs i PBL-konceptet när det gäller lärande (s 45). Ett viktigt
underlag är betydelsen av att studenterna ges möjlighet att bearbeta
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sin förförståelse, uppfattningar om fenomen, göra dessa synliga och
ta ställning till hur ny information kan bli förståelig. Arbetet med
verklighetsanknutna situationer är ett sätt att skapa en lärkontext
som är meningsfull, begriplig och möjlig att bedöma vad gäller
relevans. Ambitionen med PBL-konceptet är att studenterna ska
ges möjlighet till ett djupinriktat förhållningssätt i lärandet, dvs.
vara inriktade på förståelse. Examinationer är tänkta att vara
utformade för att kräva, synliggöra och ge underlag för bedömning
av kvalitativa skillnader i uppfattningar (Silén et al, 1993; Silén,
1998).
Marton och Booth (1997) har beskrivit en teoretisk referensram
för lärande med den fenomenografiska forskningen som grund.
Den teoretiska referensramen är, enligt min mening, både ett
komplement och en möjlighet till överskridande av de insikter som
pragmatismen och kognitiv psykologi kan erbjuda. Min avsikt i det
här arbetet är att uppnå en djupare insikt i den lärandes perspektiv
på det egna lärandet. De forskningsresultat som ligger till grund för
ovan nämnda teori har haft en sådan forskningsansats. Jag kommer
därför särskilt att använda mig av den teoretiska ansatsen längre
fram i arbetet. Här beskrivs kort huvuddragen i Martons och
Booth's teori om lärande. I ett senare skede, i analysen av den här
studiens empiriska resultat, återkommer jag till dess djupare
innebörd (kap 11).
Marton och Booth (1997) beskriver sin syn på lärande i en
modell som tydliggör strukturer som ingår i lärande. Att lära
innebär ett hur och ett vad, menar Marton/Booth. Hur är det sätt
individen lär sig, de strategier som används, hur man tänker och
vad man faktiskt gör för att lära sig något. Vad är objektet
individen lär sig, själva innehållet i det man lär sig, skaffar sig en
uppfattning av. Det går inte att tänka sig ett hur utan ett vad och
vice versa. De är helt integrerade och beroende av varandra. I
lärande kommer de också att påverka varandra. Hur man går tillväga för att lära får konsekvenser för vad man lär sig. Det individen
har lärt sig, uppfattningen av en företeelse, kommer i sin tur att
påverka synen på (mer eller mindre medvetet) tillvägagångssätt för
att fortsätta lära. Marton och Booth utvecklar det här tänkandet
med grund i empiriska studier. Huvudstrukturerna i tankemodellen
framgår av nedanstående figur.
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Figur 2. The experience of learning. ( Marton & Booth, 1997, s 91, förenklad)

Den ursprungliga distinktionen mellan hur och vad i en lärsituation
har i modellen utvecklats ytterligare. Olika undersökningar har,
enligt författarna, visat att det är nödvändigt att införa en differentiering i hur-dimensionen. Den består av tillvägagångssättet (handlingen) att lära, och vad den lärandes intention är med dessa
handlingar. Det bygger på antagandet att handlingar alltid har en
intention, handlingar är riktade mot något. I det här fallet innebär
det att det i hur-dimensionen finns ett objekt som skiljer sig från det
direkta objektet. Det direkta objektet är utfallet av lärandet, dvs. det
resultat, den uppfattning av ett fenomen eller en situation som den
lärande har vid en viss tidpunkt. Det indirekta objektet, inom hurdimensionen, berör kvaliteten på det man lär, vad lärandet syftar
till, vilka förmågor och färdigheter som eftersträvas i lärandet. Min
tolkning är att det indirekta objektet speglar den lärandes föreställning om möjliga direkta objekt. Handlingen i lärandet har en
riktning, vilken utgörs av det indirekta objektet. Det indirekta
objektet är riktat mot det som uppfattas vara ett möjligt direkt
objekt.
Det finns exempel på forskning som fokuserar HUR- eller
VAD-dimensionen i lärande. Fokus på det direkta objektet, vad det
är som har lärts in, är de kvalitativa kategorier i utfall som
beskrivits inom olika ämnesområden. Ett exempel är kvalitativt
skilda uppfattningar av hur prisbildning går till (Dahlgren, 1978).
Studier med fokus på människors beskrivningar av hur de lär, är
exempel på forskning inom hur-dimensionen. I det sammanhanget
går det att urskilja kvalitativa skillnader i vad den lärande försöker
nå med sitt lärande, exempelvis förstå, memorera, dvs indirekta
objekt (Marton et al, 1977; Säljö, 1982). När det gäller hur den
som lär går tillväga (the act), finns resultat som visar på atomism
och holism samt yt- respektive djupinriktade förhållningssätt i
lärandet (Marton et al, 1977; Marton & Säljö, 1986; Svensson,
1986).
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Martons och Booths (1997) teoretiska referensram erbjuder underlag för att analysera hur lärande kan ta sig uttryck i en lärsituation där den som lär förväntas vara självständig och ta eget ansvar.
Teorin utgår från individens lärande, men förutsätter interaktion
mellan individen och aktuell kontext. Möjligheter att få syn på hur
lärande kan gestalta sig i en kontext med speciella förtecken öppnar
sig med denna ansats. De tidigare beskrivna teorierna och ansatserna utgår i högre grad från antaganden om varför, hur och vad
man borde lära sig i en kontext som utmärks av att den som lär tar
eget ansvar.

Sammanfattning
Avsikten med det här kapitlet har varit att ge en bakgrund till
antaganden, frågeställningar och tidigare forskning som rör lärande
i relation till självständighet och eget ansvar. Urvalet för beskrivningen är dels baserat på den vuxenpedagogiska traditionen, dels på
teorier och forskning som har bildat underlag för att motivera och
undersöka grundantaganden för PBL-konceptet.
Det vuxenpedagogiska området utgör utgångspunkt för
intresset att fokusera den lärandes lärande i slutet av 1960-talet. Det
nyvaknade intresset att "se" den lärande, väcks genom att vuxnas
egna lärprojekt speciellt uppmärksammas. Det för med sig att
autodidaktik blir föremål för reflektioner och undersökningar.
Intresset utvidgas till hur vuxnas egen kapacitet att lära kan stödjas
och utgöra underlag i lärande, både utanför och i organiserad
utbildning. Genom denna utveckling uppstår en andra fas med en
diskurs runt begreppet självstyrt lärande. Inledningsvis präglas den
diskursen av beskrivningar som rör hur självstyrt lärande kan
tillämpas. Betoningen i dessa beskrivningar är att den som lär
formulerar egna mål, söker källor, bearbetar informationskällor,
studerar och utvärderar sin kunskap under eget ansvar. Den
underliggande tanken är att lära sig lära, ett måste i ett föränderligt
samhälle där livslångt lärande alltmer kommer att krävas.
Antaganden om självstyrt lärande är baserade på en relativt otydlig
teoretisk grund. I grunden finns tro på människans vilja och
förmåga att lära. Den viktigaste drivkraften i lärande är inre
motivation. Lärande förutsätter möjligheter till bearbetning av
information, inte endast att vara passiv mottagare.
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En tredje fas i hanteringen av begreppet självstyrt lärande
kännetecknas av försök att definiera och förstå dess innebörd med
inriktning på den del av begreppet som indikerar autonomi, självständighet. Dessa ambitioner har dels fört med sig filosofiska
analyser av innebörder i autonomi, dels utarbetande av instrument
som avser att mäta karakteristika utmärkande för personer som är
självstyrda. Analyser av begreppet autonomi visar fram en komplex
bild av innebörder. Att vara självständig innebär ett medvetet och
kritiskt förhållningssätt som grundar sig i intellektuella, känslomässiga och moraliska dimensioner. Autonomi framstår som en i
högsta grad social relation och kompetens.
Slutet av 1980- och början av 1990-talet präglas av granskningar och reflektion över utvecklingen av självstyrt lärande. Flera områden som ytterligare behöver utvecklas framkommer. Tydligare
teoretisk förankring av antaganden som självstyrt lärande bygger på
efterlyses. Diskursen kring självstyrt lärande har koncentrerats till
yttre faktorer och den del som rör självständighet i lärsituationen.
Nu efterfrågas kunskap om lärprocessen, inre faktorer. På agendan
kommer också frågor om självstyrt lärande kan betraktas som en
generell förmåga eller om den är kontextbunden. Dessa frågor
aktualiserar distinktioner mellan autodidaktik och självständighet
inom organiserad utbildning, och ställningstaganden till självstyrt
lärande som mål och medel. Synliggörandet av dessa problemområden för med sig utarbetande av modeller där både inre och
yttre faktorer betonas. Modellerna bygger på teoretiska analyser
och tidigare empirisk forskning. Ett ökat intresse för filosofiska
analyser kan också märkas. Den empiriska forskningen under
1990-talet utmärks av studier som utgår från dimensioner i de
"nya" modellerna som beskrivs eller tidigare etablerade instrument.
PBL-konceptet har valts som utgångspunkt för att vidga
diskursen angående självstyrt lärande. Tre spår har identifierats
som bärande för en sådan beskrivning, pragmatism, kognitiv
psykologi och lärandets fenomenografi.
Pragmatismen kan främst betraktas som en filosofisk grund för
de antaganden om människans lärande som används som argument
för självstyrt lärande, men som inte närmare analyserats. En grundtes är att människan kan och vill lära sig, kanske t o m måste. Överlevnad i vid bemärkelse är beroende av att kunna tolka och hantera
situationer man möter. Drivkraften, inre motivation att lära, skulle
därmed kunna betraktas som en naturlig förutsättning med potential
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att utvecklas och möjligheter att förvaltas olika väl. När individen
ställs inför situationer där handlingsrepertoaren inte räcker till blir
det nödvändigt att förändras, att lära. I dessa situationer är utgångspunkten befintlig förförståelse, följd av överväganden och prövning
av alternativa handlingar och dess konsekvenser. Att lära är att
skaffa sig en ökad beredskap att förhålla sig på ett ändamålsenligt
sätt, i relation till andra människor och omgivningen. Ett annat
grundläggande antagande är att människan är en social varelse,
jaget formar och formas, tolkar och tolkas, påverkar och påverkas
interaktivt i sitt sociala sammanhang. Kunskap konstrueras av
individen i denna interaktion och är därmed inte absolut och sann,
utan beroende av sin kontext. Pragmatismen vänder sig därmed mot
ett dualistiskt förhållningssätt, där verkligheten är skild från tanken.
Den forskningstradition som bygger vidare på dessa grundantaganden representeras främst av Blumer (1986). Den kom bland
annat att ligga till grund för Chicagoskolan, som har profilerat sig
inom sociologisk fältforskning.
Kognitiv psykologi har dominerat internationellt, framför allt
inom medicinsk utbildning, när det har gällt att teoriförankra PBLkonceptet. Problembearbetning och dess betydelse i lärande har då
betonats. Självstyrt lärande och dess innebörd har inte direkt ifrågasatts, utan snarare betraktats som en bas. Den kognitiva psykologin,
som har inriktning mot mentala funktioner, stödjer vissa antaganden som beskrivits i anslutning till självstyrt lärande. Det anses
vara klarlagt att vi tolkar information, minns och aktivt bygger upp
kunskap genom mentala strukturer som benämns semantiska nätverk, dvs. befintliga begreppsstrukturer. Jag uppfattar det som ett
alternativt sätt att beskriva förförståelse, och att människan själv
aktivt konstruerar sin kunskap. Metakognition är att begrepp som
aktualiseras inom kognitiv psykologi. I korthet innebär det att
människan har förmåga att reflektera över sina egna tankar, och
skaffa sig kunskap när det gäller det exempelvis det egna lärandet,
värderingar, ett ämnesinnehåll som studeras, tillvägagångssätt vid
problemlösning. Metakognition blir betydelsefull för antaganden
om att förmågor som problemlösning och självstyrt lärande kan
vara generella, och möjliga att tillämpa i olika kontext. Det är
också den bärande idén inom den gren av kognitiv psykologi som
intresserar sig för självreglerat lärande, i det här sammanhanget
representerat av Boekaerts (1997). Hon kommer fram till att
självreglerat lärande är beroende av förkunskaper av olika karaktär.
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Två dimensioner anses utgöra huvudstrukturer, en kognitiv,
relaterad till en innehållsdomän, och en relaterad till motivation.
Dimensionerna har tre nivåer, en domänspecifik, en representerad
av strategier och en för mål. Avgörande för självreglerat lärande är
att det inom den kognitiva dimensionen dels tillförs domänspecifik
kunskap, dels metakognitiv kunskap när det gäller strategier och
mål. Motivationsdimensionen interagerar med den kognitiva
genom värderingar och attityder till innehållet, tilltro till den egna
förmågan, föreställningar om mål och metakognitiv kunskap som
berör dessa områden. En slutsats är att båda dimensionerna,
framför allt motivationsdimensionen, är beroende av sin kontext.
Kontexten ger vissa förutsättningar och lärande sker i samspel med
andra människor. Med andra ord finns här fler paralleller till diskursen självstyrt lärande. Intressant och/eller beklagligt är att dessa
båda forskningsfält i stort inte har några korsreferenser. Forskningen angående självreglerat lärande är inte explicit relaterad till
PBL. Frågan hur den lärande kognitivt reglerar sitt lärande aktualiseras i ett allmänt perspektiv. Intresse finns för hur resultaten kan
realiseras i utbildningar där målet är att den lärande ska utveckla
förmåga att själv reglera sitt lärande.
Den fenomenografiska ansatsen avseende PBL har framför allt
tillämpats i Sverige. Internationellt finns en stark relation till en
mer allmän diskurs gällande fokus på studentens lärande. Ansatsen
utmärks av en ickedualistisk syn på människans lärande och
innebörd av kunskap. Erfarenheten att lära, beskriven genom två
interrelaterade dimensioner, hur och vad, är relaterade till sin
kontext. Lärande är beroende av ett meningsfullt sammanhang, dvs
begripligt, betydelsefullt och relevant som drivkraft. Att lära är att
kvalitativt förändra sin uppfattning, sitt sätt att tolka, värdera och
förstå fenomen. Till skillnad från den vuxenpedagogiska traditionen hantering av självstyrt lärande ger inriktningen på lärandets
fenomenografi möjligheter att analysera innebörden i lärande.
Martons och Booths teori (1997) kommer att användas som analysperspektiv på empiriska resultat i en senare del av avhandlingsarbetet. I det sammanhanget fördjupas och analyseras de antaganden som beskrivs inom teorins ram.
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3. Syfte, problemprecisering och
forskningsansats

Syfte och problemprecisering
Syftet med detta arbete är att försöka nå en djupare förståelse för
hur lärande kan gestalta sig när lärsituationen ger individen
möjlighet att vara självständig och ta eget ansvar.
Fyra grundläggande ställningstaganden är bärande för forskningsansatsen i arbetet. För det första utgår ansatsen från den
lärandes erfarenhetsperspektiv med avsikten att försöka överskrida
den forskning som präglas av ett utifrånperspektiv. Med det avses
undersökningar där operationaliserade och förutbestämda variabler
angående eget ansvar, självständighet och lärande används som
utgångspunkt. För det andra innebär ansatsen att eget ansvar, självständighet och lärprocessen studeras som en helhet. Tidigare forskning präglas av koncentration på antingen den lärandes självständighet, hur den kommer till uttryck i lärsituationen eller vad
som kännetecknar en självständig person eller individens lärprocess
i förhållande till att lära ett innehåll. Ett tredje ställningstagande
utgörs av att vissa förutsättningar i kontexten är bestämda. Vald
kontext utmärks av att studentens lärande ska utgöra fokus, och studenten förväntas agera självständigt och ta eget ansvar. På det sättet
tillvaratas de antaganden som framhåller att autonomi är kontextrelaterad. För det fjärde kommer arbetet att innehålla både en empirisk undersökning och en teoretisk analys. Forskningen när det gäller lärande i fokus kännetecknas i hög grad av tyngd på antingen
empiriska undersökningar eller teoretiska och filosofiska analyser.
Min avsikt är att undersöka en specifik kontext och med den som
utgångspunkt pröva om, och i så fall hur, den kan bidra till förståelse på ett mer allmängiltigt plan.
De antaganden och resonemang angående fokus på lärande, i
kontrast till fokus på undervisning, som presenterats i föregående
kapitel betraktar jag som en plattform för det fortsatta arbetet. Pragmatismens ontologiska och epistemologiska grundantaganden bildar en viktig bas för uppläggning av den empiriska undersökningen
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och tolkning av resultaten i arbetet. Den vuxenpedagogiska traditionens beskrivningar och belysning av innebörden i självständighet när det gäller lärande är en annan utgångspunkt. Forskningen inom kognitiv psykologi och den fenomenografiska inriktningen
ser jag som värdefulla för en djupare insikt om individens lärande.
Kognitiv psykologi och viss forskning angående självstyrt lärande
(mätinstrument s 26), ligger längst från övriga områdens ontologiska och epistemologiska grund. Enligt min mening, hindrar inte
det att dessa områden kan bidra med intressanta infallsvinklar och
förklaringar. De teoretiska studier som genomförts i relation till
problemområdet, har tydliggjort att skarpa gränser förekommer
mellan olika forskningsområden, som i princip studerar samma
fenomen. Min ambition har varit att låta fenomenet utgöra fokus
och söka de förklaringsgrunder som kan belysa problemområdet.
Ett grundläggande ontologiskt ställningstagande i arbetet är att
människan är en social varelse, vilket innebär att människan alltid
befinner sig i interaktion i sitt sammanhang. I det här fallet betyder
det att den lärande är i interaktion i sin lärkontext. Individens
kontext kan betraktas som en "nära" omgivning, exempelvis att
delta i en utbildning, att vara yrkesarbetande, det sociala kontaktnätet. Samtidigt är individen del i flera kontexter parallellt, vilka
påverkar lärandet. Individen är också en del i samhället där den
"nära" omgivningen är en del i något större, exempelvis kultur,
myndigheter, arbetsmarknad, värderingar. I relation till en lärande
individ involveras därmed på olika sätt både olika mikro- och
makronivåer. Av den anledningen väljer jag att inte i förväg skilja
på och försöka definiera vad som är formellt och/eller informellt
lärande. Med den lärandes perspektiv avser jag att den lärandes
erfarenhet och upplevelser i lärsituationen utgör fokus, och därmed
är det den som lär som får avgöra vad som tillhör lärsituationen.
Ytterligare en precisering i arbetet är att intresset kommer att
riktas mot en lärkontext där den lärande befinner sig i en organiserad, institutionaliserad utbildning. Tidigare har påpekats att självständighet i lärandet inte i någon större utsträckning har problematiserats i förhållande till reguljär utbildning. Antaganden om den
lärandes självständighet bygger ursprungligen på forskning som rör
den vuxnes egna lärprojekt, dvs autodidaktik. Jag är intresserad av
att förstå om och i så fall hur eget ansvar och självständighet tar
form i en lärkontext där det finns uttalade ramar.
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De övergripande frågeställningar detta arbete som helhet försöker
belysa är följande:
• Hur gestaltar sig lärande i en lärsituation där förutsättningar
finns för den som lär att vara självständig och ta eget ansvar?
En utgångspunkt i arbetet är att den lärsituation som undersöks är
knuten till en organiserad utbildning med uttalad målsättning. Det
ger upphov till ytterligare en frågeställning:
• Hur gestaltar sig eget ansvar och självständighet när det gäller
lärande i en lärsituation där det finns formella ramar att ta
hänsyn till?
Intresset är speciellt riktat mot den lärandes erfarenhetsperspektiv i
denna lärsituation. Det innebär enligt ovanstående resonemang att
lärsituationen som helhet konstitueras och definieras av den som
lär.

Metodologiska överväganden och val av
forskningsansats
Utgångspunkter vid val av forskningsansats för att undersöka det
fenomen arbetet är inriktat på har varit karaktären på problemområdet, samt ontologiska och epistemologiska ställningstaganden.
Överväganden har också gjorts avseende vad som tidigare har
undersökts, och vilka metoder som har använts i relation till problemområdet när det gäller tidigare forskning.
De viktigaste karaktärsdragen i aktuellt problemområde är att
självständigt lärande studeras inom ramen för en utbildning, lärande studeras i relation till sin kontext och de lärandes erfarenhetsperspektiv utgör utgångspunkt. Mot bakgrund av dessa karaktärsdrag, en ickedualistisk syn på kunskap och lärande, samt att tidigare forskning inom området i stor utsträckning utgått från bestämda variabler och ett utifrånperspektiv, har jag tagit ställning för att
närma mig mitt problemområde med en kvalitativ ansats.
Problemområdet i arbetet rör hur studentens lärande gestaltar
sig i ett utbildningssystem som är upplagt för att främja självständighet. Påverkar det studentens lärande och i så fall hur? Vad
lär han/hon sig? Varför? Hur? Vad tänker studenten? Hur handlar
han/hon? För att kunna belysa och förstå studentens erfarenhetsperspektiv har jag bedömt det som väsentligt att försöka fånga
studentens tänkande, ställningstaganden och handlande i ett skeende, en pågående process, i relation till lärande. Syftet är inte att
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värdera om den aktuella utbildningen kan sägas vara studentfokuserad ur de aspekter som hävdas i aktuell utbildning. Däremot
är det av intresse hur studenterna tolkar utbildningens uppläggning
i förhållande till sitt lärande.
Enligt de ontologiska antaganden som arbetet grundar sig på, är
individen ömsesidigt interaktiv i sitt sociala sammanhang, och
därför har individens kontexter avgörande betydelser för hur
lärande kan, och kommer att gestalta sig. Lärande måste relateras
till sitt sammanhang för att få innebörd. Av detta följer att jag har
bedömt att studien ska genomföras så att data som rör lärande ur
olika aspekter finns inom, och kan relateras till en aktuell kontext.
Dessa överväganden ledde till ställningstagandet att en etnografisk ansats skulle vara ett lämpligt sätt att närma sig problemområdet. Den etnografiska ansatsen har tillämpats vid uppläggning
och genomförande av den empiriska studien i det här arbetet. När
det gäller analys och tolkning har jag funnit det nödvändigt att
vidga min ansats till vissa delar av ”grounded theory” (Glaser &
Strauss, 1967) och hermeneutiska antaganden (se vidare s 59).
Etnografisk ansats
Etnografin har sitt ursprung i forskning som rör antropologi och
etnologi, dvs studier som intresserar sig för hur kulturer ser ut och
utvecklas, samt skillnader mellan kulturer (Shimahara, 1988).
Utbildning kan i det här sammanhanget betraktas som en form av
kultur. Via sociologin har den etnografiska ansatsen också funnit
sin väg till pedagogisk forskning (jfr Ball, 1981, Woods, 1996,
Burgess, 1985, Hammersley, 1990; Pilhammar, 1991, Beach,
1995). I det här arbetet har jag utgått från den etnografiska riktning
som grundar sig i teoretiska antaganden som kan hänföras till
symbolisk interaktionism (Blumer, 1969), vilken i sin tur bygger på
pragmatismen. Ansatsen stämmer på detta sätt särskilt överens med
ett av perspektiven som anlagts på lärande i det här arbetet.
De utmärkande drag inom etnografi som har legat till grund för
beslutet att välja denna ansats är följande. Grundantaganden från
pragmatismen och symbolisk interaktionism är att innebörder växer
fram i interaktion mellan människor. Människor handlar utifrån den
innebörd han/hon tillskriver fenomen i sin omgivning. Verkligheten
konstrueras socialt och symboliskt, genom människors tolkningar
av innebörder och interaktion i den miljö de befinner sig (Blumer,
1969). Mot bakgrund av dessa grundtankar är det innebörder i
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lärande för studenterna som detta arbete har för avsikt att belysa.
Etnografers intresse är att beskriva och förstå händelser i samhället
och människors beteende i förhållande till sin kontext, sammanhanget för händelserna och människorna som deltar (jfr
Hammersley & Atkinson, 1995; Woods, 1988; Denzin & Lincoln,
1994). Det innebär att etnografen försöker beskriva och förstå en
"helhet" och inte fragmentiserade enskilda variabler. Geertz (1973)
menar att människors beteende formas i sitt kulturella sammanhang
och beteendet är därmed uttryck, symboler, för innebörder i
kulturen. Människor påverkar sin omgivning genom sitt beteende
och de föreställningar han/hon har, samtidigt blir människan
påverkad av sin omgivning. Med en etnografisk ansats är syftet att
skaffa sig förståelse för kulturen, vilket skulle betyda lärsituationen
i det här arbetet, och människorna som finns där. Detta synsätt
medför att de involverade personernas perspektiv på den miljö de
verkar i blir mycket betydelsefullt. I det här arbetet fokuseras
framför allt studenternas perspektiv.
Ovanstående antaganden ger upphov till idéer om hur forskning
inom etnografi ska bedrivas (Hammersley & Atkinson, 1995;
Burgess 1985; Denzin & Lincoln, 1994). Enligt följande tolkning
har dessa tagits ad notam i den empiriska undersökningen. En
etnografisk ansats utmärks av en upptäckardesign, där en kontinuerlig datainsamling och analys av data leder vidare till nya
frågeställningar och metoder för datainsamling. Det innebär att det
blir viktigt för forskaren "att vara" i den miljö som studeras.
Kärnan i tillvägagångssättet är deltagande observationer i den miljö
som studeras. Forskaren finns i miljön under en längre tid och
studerar den på flera olika sätt. Syftet är att lära känna den kontext
som studeras och därmed de människor som finns där, individernas
perspektiv, miljön som påverkar och växelspelet dem emellan.
Forskningsfrågor och datainsamlingsmetoder växer fram i ett
växelspel mellan insamlande av data, analys av dessa och jämförelser med teorier. Forskaren har under datainsamlingen kontakt
med aktuell kontext, vilket gör det möjligt att relatera urval,
frågeställningar och metoder till aktuella händelser. Det framstår
som betydelsefullt när intresset är inriktat på lärande som ett skeende i sitt sammanhang. Under fältstudien används datainsamlingsmetoder av olika karaktär. Det kan röra sig om ostrukturerade
och strukturerade observationer, att lyssna till vad människor talar
om, intervjuer, spontana samtal, studier av dokument. Avsikten är
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att upptäcka olika infallsvinklar när det gäller fenomen, och att data
som framträder ska kunna undersökas närmare efter hand, med
lämpliga metoder. Data som kan ge en rik beskrivning av miljön
och händelser eftersträvas. Förfaringssättet ger möjligheter att
triangulera både genom datainsamlingsmetoder och i analyser, där
fenomen kan tolkas på grundval av data som belyser fenomenet på
olika sätt.
Den etnografiska ansatsen väcker en hel del frågor som kräver
överväganden. Från en mer naiv inställning att forskaren objektivt
studerar empirin, "verkligheten", och samlar in rena fakta som
analyseras, har en insikt om att forskaren är en del av denna verklighet, och en person som bär med sig sin egen förförståelse vuxit
fram (Hammersley & Atkinson, 1995; Geertz 1973; Denzin &
Lincoln, 1994). Förförståelsen påverkar vad man tänker, ser, hör,
upplever, medvetna och omedvetna val av handlingar, och inte
minst tolkningar av företeelser. Detta är ett "problem" som följer
med samtliga vetenskapliga ansatser där grunden är icke-dualistisk
och kunskap betraktas som socialt konstruerad. Problemet är knutet
till frågor om trovärdighet. Ett perspektiv på detta är att förförståelse är mänskligt och en förutsättning för att överhuvudtaget
kunna göra tolkningar. Ett kompletterande perspektiv är att forskaren förhåller sig till sin förförståelse. Inom etnografin framhålls i
samband med detta ett reflexivt förhållningssätt (Hammersley &
Atkinson, 1995; Ball, 1990). Grunden i ett reflexivt förhållningssätt
är att erkänna att forskaren själv är ett forskningsinstrument, och
därmed försöka förstå och medvetet använda förförståelsen i
skeenden och tolkningar. Självreflektion, triangulering av data,
diskussioner med andra forskare, audits, återföring av resultat till
deltagare i studien och jämförelser av analyser med teorier kan vara
några vägar att förhålla sig reflexiv (Hammersley & Atkinson,
1995; Ball, 1990: Guba, 1981). Hammersley & Atkinson menar att
ett reflexivt förhållningssätt är nödvändigt i samtliga faser av forskningsprocessen. Förförståelsen förändras under arbetets gång och
kräver reflektion i planering av fältstudien, under denna och i analysarbetet. Ball (1990) pekar på svårigheter med att under fältstudier både vara en person som ska smälta in i miljön, vilket innebär att vara social och samtidigt försöka se på sig själv, data och
övriga deltagare med distans. Det kräver träning och ständig "misstänksamhet" mot data och det egna förhållningssättet, menar Ball. I
nästa avsnitt (s 62) och i kapitel 4 beskriver jag överväganden som
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gjorts och tillvägagångssätt som använts för att uppnå ett reflexivt
förhållningssätt.
Flera etnografer använder sig av urvals-, analysmönster och
argument om teorigenerering från "grounded theory" (Glaser &
Strauss, 1967). En speciell metod för analys, benämnd "constant
comparative method", har utvecklats inom grounded theory. Först
kodas data som sedan sammanförs till kategorier. Dessa utvecklas
kontinuerligt genom jämförelser inom och mellan kategorier och
undersökta grupper. Så småningom växer "core variables" fram,
vilka kommer att utgöra basen för den nya teorin. Det här aktuella
arbetet syftar inte till att formulera teorier, men antaganden från
grounded theory har använts som underlag för urval under
fältstudien och i delar av analysförfarandet. Analysförfarandet
enligt delar av "constant comparative method" har fyllt funktionen
att bidra med systematik och struktur i bearbetning av data.
Hermeneutisk tolkning
Alvesson & Sköldberg (1994) framhåller att empirinära metoder,
som etnografi och grounded theory, löper risken att stanna vid
beskrivningar av triviala resultat ur en forskares perspektiv. De
menar att medvetenheten om ett tolkningsperspektiv ofta saknas.
Tidigare resonemang angående reflexivvitet är ett sätt att hantera
en del av denna problematik. Den etnografiska traditionen har även
för mig framstått som otillräcklig när det gäller filosofiska antaganden och tankestrukturer för analyser och tolkning av insamlade
data.
Problemet att etnografiska ansatser stannar vid beskrivningar
har uppmärksammats inom etnografin (jfr Denzin, 1997; Woods,
1988). Geertz (1973) aktualiserar vikten av tolkning och baserar
sina ställningstaganden i hög grad på hermeneutik. Geertz utgår
företrädelsevis från Paul Ricoeur och tar fasta på att kultur kan
betraktas som text. Jag har också vänt mig till hermeneutiken som
grund för ett tolkningsperspektiv. Centralt för hermeneutiken är att
tolka företeelser och diskurser för att nå förståelse, inte endast
beskriva fenomen, utan komma åt innebörder i det sagda eller
skrivna. Den klassiska hermeneutiken (företrädd av Dilthey, 18331911), hävdar att förståelse (tolkning) står i motsatsförhållande till
förklaring i form av de förklaringsmodeller, grundade på hypoteser
och samband, som används inom naturvetenskapen. Ricoeur (1986,
1993) kritiserar denna dualism, och menar att det i tolkning finns
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ett dialektiskt förhållande mellan att förstå och förklara. Om förklaringsbegreppet frigörs från Humes naturvetenskapliga definition, orsak och verkan, och också ges betydelsen av relationer mellan människors motiv och handling kan dessa innebörder mötas
menar Ricoeur (1993). Även uppfattningar av begreppet förståelse
behöver då ändra karaktär.
Ingenting har mer skadat teorin om förståelsen än att den identifierats
med förståelsen av den andre (l'autre), vilket är en central tanke hos
Dilthey. Som om förståelsen handlade om att förstå ett främmande
psyke bakom texten. Det som skall förstås i en text är inte först och
främst den som talar bakom texten utan det texten talar om - textens
"sak", dvs den värld som texten på något sätt utvecklar framför texten.
(aa, s 77)

Förklaringar är nödvändiga för att förstå, och förklaringar är
meningslösa utan förståelse enligt Ricoeur. Att tolka innebär att
dels försöka komma nära textens "sak", innebörder, dels försöka
distansera sig, söka förklaring och förstå ur olika perspektiv. Tolkningar i en hermeneutisk cirkel, eller kanske bättre beskrivet som
en ständig pendling mellan helhet/delar, förförståelse/förståelse och
närhet/distans kan leda till förståelse, mening och begriplighet (jfr
Ricoeur 1993; Alvesson & Sköldberg 1994).
Dessa grundtankar har i det här arbetet tillämpats i analys- och
tolkningsförfarande i något som kan beskrivas som en inre och
yttre cirkel. I den inre cirkeln har empiriska data (med medvetenhet
om att de är tolkade) analyserats och tolkats genom användning av
en kombination av "constant comparative method" och hermeneutisk tolkning enligt ovan. Resultaten av dessa tolkningar representeras av studenternas berättelser (Del III). I den yttre cirkeln har
resultaten analyserats och tolkats i förhållande till några utvalda
teoretiska perspektiv (Del IV). Den yttre cirkeln motsvarar en
explicit distansering och försök till förklaring/förståelse av de specifika resultaten.
Berättelser, narrativ, är centrala i Ricoeurs tänkande (1986,
1993). Han menar att berättelser skapar kulturen i ett samhälle och
det är också genom berättelser som människan tolkar (tyder) sig
själv. Berättelser är viktiga källor för analys när avsikten är att nå
förståelse för ett fenomen. Individens erfarenheter får en mening
genom berättandet, reflektion sker över det som sägs (skrivs) och
det blir starten för en symbolisk representation av innebörder.
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Berättelser (texter som exempelvis tolkningar i detta arbete) kan
betraktas som kreativa imitationer (mimesis), beskrivningar, av den
handlande människan i den mänskliga världen. Berättelsen "ägs"
inte av ett subjekt, den visar på en värld av faktiska möjligheter att
handla, den är öppen mot den värld den talar om (skriver) och hela
tiden omskapar genom tolkning.
Valet av tolkning i en "yttre cirkel" grundar sig, förutom i
hermeneutiken, i Geertz (1973) antagande om att kulturella fenomen i det "lilla sammanhanget" kan innehålla allmänmänskliga
uttryck som överskrider det omedelbart situationsbundna.
Små fakta talar till stora frågor, blinkningar till epistemologi och
fårstölder till revolution, därför att man får dem att göra det. (aa, s 28)

Min tolkning av detta citat är att det i varje specifik situation, i det
här arbetet den aktuella utbildningen, finns uttryck för företeelser
som kan vara mer allmängiltiga, i det här fallet när det gäller
mänskligt lärande. Med det avses inte universella teorier. Det allmängiltiga får endast sin innebörd i det sammanhang som är
aktuellt. Studenternas berättelser om lärande, små frågor, talar till
stora frågor om mänskligt lärande, eftersom perspektiven konfronteras. På det sättet distanseras den specifika tolkningen explicit till
den kunskap som finns beskriven angående lärande och studentens
eget ansvar i fokus. I den inre tolkningscirkeln finns teoretiska perspektiv med i form av min förförståelse i olika skeden, men de är
inte definierade som specifika teoretiska raster.
Tillförlitlighet
Ställningstaganden avseende arbetets validitet och reliabiltitet är
nödvändiga. Det råder idag en relativt samstämmig uppfattning om
att kvalitativa studiers tillförlitlighet (trustworthiness) bör bedömas
utifrån andra grunder än kvantitativa studier (jfr Denzin & Lincoln,
1994; Bryman & Burgess, 1999; Guba, 1981; Larsson, 1998).
Guba (1981) ersätter vedertagna begrepp för att bedöma
tillförlitlighet inom naturvetenskap med motsvarande begrepp för
kvalitativ forskning. Intern validitet motsvaras av begreppet
credibility (trovärdighet, "sanning"), extern validitet med
transferability (överförbarhet, användbarhet) och reliabilitet med
dependability (beroende, konsistens). Alvesson & Sköldberg
(1994) framhåller överväganden av rimlighet när det gäller
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bedömningar av tolkningar. De menar att tolkningar ska ha intern
konsistens, motståndskraft mot, men ändå flexibilitet i förhållande
till nya argument, vara trogna mot data som tolkningen bygger på
och öppna upp mot "nya" betydelser. Kvaliteten i ett arbete avgörs
bland annat av visad perspektivmedvetenhet och intern logik menar
Larsson (1988). Jag uppfattar dessa kriterier som överlappande och
till viss del kompletterande varandra och använder dem som ett
underlag för diskussion om tillförlitlighet i denna studie.
Ovanstående kriterier och rimlighetskrav är beroende dels av
genomförandet av arbetet, dels av vad som framställs i skrift. Ställningstaganden till tillförlitlighet betraktar jag som en process som
genomsyrar hela avhandlingsarbetet. I det här kapitlet, samt i
kapitel 4, beskriver jag och motiverar olika ställningstaganden och
handlingar. Det reflexiva förhållningssätt som jag har försökt
upprätthålla genom hela arbetet, vid insamling, analys och tolkning
av data ser jag som en viktig grund för arbetets trovärdighet och
diskussion om eventuell överförbarhet. För att bedömningar av
trovärdighet, överförbarhet, intern konsistens och resultatens beroende av kontext, ska kunna göras har jag beskrivit genomförande
och resultat ingående. Vid insamlande av data har jag eftersträvat
”rika” data, olika infallsvinklar, olika typer av data och olika metoder. Det ser jag som ett led i att uppnå trovärdighet och möjligheter att bedöma överförbarhet och intern konsistens. I resultatbeskrivningarna har jag haft för avsikt att producera ”thick
descriptions”, tjocka, täta beskrivningar. Begreppet kommer från
Geertz (1973). Han menar att analyser och tolkningar av data ska
beskrivas ”rikt” i förhållande till sin kontext. Handlingar och händelser får sina innebörder i sitt sammanhang och mister sin innebörd om de särskiljs från detta. I det här arbetet motsvaras de ”täta
beskrivningarna” av studenternas berättelser. Med avsikt att bedöma överförbarhet och huruvida resultaten öppnar upp ”nya”
betydelser, görs som tidigare beskrivits analyser och tolkningar
utifrån teoretiska perspektiv.

Min egen bakgrund
Med en ickedualistisk syn på kunskapsgenerering ansluter jag mig
till ett synsätt där forskaren aldrig kan anses vara neutral. Forskaren
är på olika sätt delaktig i den kontext som studeras, och tolkar de
fenomen han/hon möter med sin förförståelse. I det här avsnittet
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har jag för avsikt att redogöra för min egen bakgrund, och hur jag
har hanterat min förförståelse och påverkan när det gäller avgörande ställningstaganden. Intentionen är att läsaren ska kunna ta
ställning till vilken tolkningsbakgrund som kan tänkas påverka och
genomsyra arbetet.
I förberedelserna inför arbetet gjordes försök att klargöra egna
ståndpunkter i förhållande till den planerade studien. I korthet kan
följande konstateras. Intresset för eget ansvar och självständighet i
lärande har framförallt väckts i relation till PBL. Jag har verkat som
lärare och kursansvarig, samt som pedagogisk konsult vid Hälsouniversitetet (HU) i olika skeden, under hela den period som PBL
har varit aktuell, dvs sedan 1984. Vid det här arbetets start hade jag
uppfattningar av innebörder gällande grundläggande teoretiska
antaganden relaterade till PBL. Dessa tankar och antaganden om
lärande och kunskap framstod, och framstår, som positiva och i
linje med egna grundläggande filosofiska ställningstaganden. Den
positiva inställningen har vuxit fram genom praktiskt arbete med
studenter och lärare, samt genom teoretiska och empiriska studier.
Detta innebär inte att jag inför studien, eller i nuläget, har en
"färdig" uppfattning när det gäller PBL eller lärande. Under den tid
jag arbetat med detta problemområde har tvärtom ständigt nya
frågeställningar relaterade till filosofi, teoretiska antaganden och
praktiskt genomförande väckts.
Mina anställningar, utvecklingsarbeten och ovan nämnda studie
(Silén, 1996a) inom HU har medfört att jag kände miljön som
valdes för fältstudien väl ur flera aspekter (se kap 4). Jag hade kunskap om HU:s organisation och historia, de olika utbildningsprogrammens uppläggning, samt personkännedom när det gällde personal. Mest välkänd för mig var sjuksköterskeutbildningen där jag
har en bakgrund som lärare sedan 1982. Jag är legitimerad sjuksköterska, vårdlärare och har kandidatexamen i sjuksköterskeutbildningens huvudämne omvårdnad.
Min bakgrund har varit en tillgång när jag har gjort val och
försökt förstå vad jag möter. Risken för för-givet-taganden har
också varit uppenbar. Det gäller hela arbetets genomförande och
inte minst analyser och tolkningar. Under fältstudien gjordes försök
att hantera detta genom ständiga reflektioner, ifrågasättande av
tolkningar och frågor till studenter, och andra berörda, som kunde
förtydliga det jag uppfattade mig se och höra. I samtal och intervjuer undveks styrande frågor. I stället uppmanades studenterna att
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berätta om sina handlingar, tankar och upplevelser. Med utgångspunkt från dessa utsagor ställdes frågor som kunde leda till bekräftelser, eller ifrågasättande av vad jag uppfattat, fylligare innehåll
och nya infallsvinklar.
Det var en fördel att vara känd i "systemet" när det gällde att få
tillgång till fältet. Till sina delar har jag kunnat betrakta mig själv
som informant, både avseende organisation, innehåll och kännedom om vilka personer det var lämpligt att vända sig till. Jag har
inte haft några svårigheter med gatekeepers (jfr Hammersley &
Atkinsson, 1995). Studenterna, som ingick i undersökningen, kände
inte till mig som lärare och förknippade mig inte på det sättet med
HU och PBL. I kontakten med studenterna upplevde jag nyttan av
min sjuksköterskebakgrund, vilken var känd för dem. Den gav mig
möjligheter att visa att jag förstod sakförhållanden i det innehåll
som var aktuellt i utbildningen. Under fältstudien var det svårt att
under så lång period, med nära kontakt, endast vara en "figur" som
observerade och ställde frågor (Ball, s 58). Efter hand "krävdes"
någon form av utbyte för att ett fortsatt förtroende skulle kunna
upprätthållas. Bakgrunden som sjuksköterska gav mig ett "neutralt"
område, innehållet i utbildningen var inte problemområdet i den här
studien, genom vilket jag kunde visa lite av mig själv i mer
informella situationer.
Svårast att förhålla sig till i tolkningar har varit min bakgrund
som lärare. Trots medvetna försök att göra tolkningar ur ett
studentperspektiv, har det vid reflektion och diskussioner framkommit att exempelvis föreslagen struktur utgår från ett utbildnings- och lärarperspektiv. Vid flera tillfällen har jag också uppmärksammat att mina ambitioner har varit inriktade på att förändra,
och i mina ögon förbättra lärsituationen. Under arbetets gång har
studier gällande exempelvis vetenskapsfilosofi, självstyrt lärande
och teorier om lärande, varvat med analysarbete, varit en tillgång
för ett reflexivt förhållningssätt. Även om inte några speciella
teoretiska raster explicit tillämpats i framtagandet av studenternas
berättelser, har teoretiska studier bidragit till innehållet i egna
reflektioner. Det explicita arbetet med applicering av teoretiska
perspektiv (Del IV), har för min del inneburit en uttalad möjlighet
till distansering i förhållande till den specifika kontext som
studerats.
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Del II.
Ramar för de empiriska resultaten
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4. Metod

Grundat på de antaganden och ställningstaganden som presenterats
i Del I har arbetet haft följande design. Utgångspunkt för den empiriska studien har varit studenters erfarenhetsperspektiv i en lärsituation. Datainsamling har skett genom en fältstudie, vilket innebär att
studenterna har studerats i den lärkontext som har varit aktuell. En
grupp studenter i en årskurs, har under en bestämd tid av sin utbildning varit i centrum för fältstudien. Data har analyserats under
fältstudiens genomförande, med avsikt att kunna formulera och ta
upp frågeställningar efter hand, anpassa datainsamlingsmetoder
efter det som framkommit och fånga upp den pågående processen.
Mer ingående analyser och tolkningar har genomförts efter hela
datainsamlingsperioden. Analysförfarandet har utmärkts av en kvalitativ ansats. Analyser och tolkningar, som beskrivs i form av berättelser (Del III), har tagits fram utan att något speciellt teoretiskt
raster har applicerats. Berättelserna har därefter analyserats och
tolkats i förhållande till några utvalda teoretiska perspektiv. Val av
teoretiska perspektiv, analysförfarande och resultat beskrivs i Del
IV.

Undersökningsenhet
Val av undersökningsenhet
Ställningstaganden angående undersökningsenhet och avgränsningar inom denna, utmärktes av avsiktliga val, dvs strategiska och teoretiska val. Denna grund för urval beskrivs av Glaser & Strauss
(1967) och Guba (1981), och framhålls inom fältforskning av bland
andra Hammersley & Atkinson (1995). Urvalen baseras på antaganden om att de fenomen som studeras ska ges goda möjligheter
att framträda. Valen är inte slumpmässiga, och har inte syftet att
vara representativa för en population. Strategiska val görs på
grundval av antaganden om att fenomenen förekommer i den kontext som väljs, och att det finns gynnsamma förhållanden för att
genomföra en studie. Teoretiska val baseras på antaganden om att
nå djup och bredd avseende de fenomen som studeras. Med valen
- 67 -

eftersträvas data som ger möjligheter till olika aspekter, exempelvis
knutna till någon eller några personer, och data som leder till upptäckt av variationer. Insamlandet av data ska ge möjlighet att både
upptäcka likheter och skillnader. Vissa val kan göras vid planering
av studien, andra val görs under fältstudien. Att göra ”bra” val är en
stor utmaning i en etnografisk ansats och de blir mycket avgörande
för kvaliteten på insamlade data (jfr Ball, 1990).
Överväganden angående val av undersökningsenhet grundades
på följande kriterier:
•
•

•

den lärsituation som studeras ska utmärkas av att studenterna har synliggjorda möjligheter till självständighet och eget ansvarstagande,
lärsituationen ska vara relaterad till en formell undervisningssituation. Av
speciellt intresse är spänningen mellan att studenten befinner sig inom en
bestämd utbildningsram och samtidigt har möjligheter att utgå från sitt eget
lärande,
forskarens kunskaps- och erfarenhetsbakgrund ska utgöra en bra förutsättning för att genomföra studien.

Dessa kriterier bedömdes stämma väl överens med att välja ett
utbildningsprogram vid Hälsouniversitetet i Östergötland (HU).
Vid HU utbildas arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, läkare,
sjukgymnaster, sjuksköterskor och professioner inom social
omsorg och socialpedagogik. PBL-konceptet, som utmärks av att
betona studentens lärande, är en uttalad ideologi inom HU. PBL är
speciellt intressant i det här sammanhanget, då ideologin är avsedd
att genomsyra hela utbildningsprogrammen och inte endast enstaka
kurser eller moment i respektive utbildning. Den längsta erfarenheten av att tillämpa PBL i Sverige finns vid HU, vilket också
talade för att genomföra studien där. Det går att anta att en viss
stabilitet har infunnit sig i utbildningssystemet när det gäller PBL.
Förutsättningar borde därför finnas att studenterna ges möjlighet till
eget ansvar och självständighet. Intresset i den här studien är inte
inriktat på införandet av en ny pedagogisk filosofi, utan hur studenternas lärande gestaltar sig när de kan antas vara i en miljö med
de tänkta förutsättningarna. Inom HU finns olika utbildningsprogram, vilka samtliga har PBL som gemensam nämnare, men som är
olika ur andra synvinklar. Det talade för att gestaltningen av studenternas lärande kunde tänkas variera inom en till viss del gemensam referensram, och vissa jämförelser skulle eventuellt kunna
göras. Efter överväganden framstod det som en fördel att kunna
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följa en sammanhållen helhet ur studentens perspektiv. Det skulle
ge optimal möjlighet att samla in data av olika karaktär, vilka
kunde ge underlag för att förstå lärande i relation till en kontext. Av
den anledningen valdes inledningsvis ett utbildningsprogram som
undersökningsenhet, nämligen sjuksköterskeprogrammet. Det gick
att föreställa sig att denna ansats skulle generera en mycket stor
mängd data, och jämförelser mellan program har därmed fått anstå
till en eventuell senare studie.
Ställningstaganden gjordes angående för- och nackdelar med
att sjuksköterskeprogrammet var den kontext som var mest välkänd
för mig som forskare. Den stora risken var att iakttagelser skulle tas
för givet, och att det skulle bli svårt att problematisera det välkända. Det välkända var en fördel för att förstå utbildningsinnehållet och de olika miljöer (ex vårdavdelning) studenterna rörde sig
inom i sin lärsituation. Intresset i studien är riktat mot hur studenterna talar om och hanterar sitt lärande. Med min bakgrund behövde exempelvis inte tid ägnas åt innehållet i de ämnen som studerades. Jag hade föreställningar om och förstod vad studenterna talade
om vid hänvisning till händelser i praktiken, innehållet i föreläsningar och resonemang om olika företeelser i basgruppen. Med min
långa erfarenhet inom vårdområdet är jag också bekant med professionens utveckling och förändringar över tid när det gäller utbildningen. En annan fördel var kännedom om området när det
gällde strategiska val inom undersökningsenheten. På den punkten
kan jag betrakta mig själv som en informant (Hammersley &
Atkinson, 1995). Det som här framhålls som fördelar kan alltid
ifrågasättas som för-givet-taganden och blinda fläckar (kap 3). Min
bedömning var att det var övervägande fördelar med att vara känd
med området när det gällde sådant som inte direkt var i fokus för
studien.
Med kännedom om sjuksköterskeprogrammet valde jag att
studera en enstaka termin och gjorde ett speciellt val av termin fyra.
En termin utgör en naturlig enhet, exempelvis arbetar studenterna
under denna tid i en och samma basgrupp och inom terminen finns
indelningar i teman och praktikperioder. Terminen avslutas med
tentamen och lärarlaget förändras nästkommande termin. Termin
fyra valdes i första hand på grundval att studenterna då har kommit
till hälften av sin utbildning. Det gick då att anta att de hade skaffat
sig uppfattningar av och kunde reflektera över lärsituationen. Egen
erfarenhet och studier (Stiwne & Abrandt, 1996) visar att studenter
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ofta tycker att det är svårt i början av utbildningen med den
annorlunda uppläggningen som PBL medför. Bedömningen gjordes
att det var en fördel att studenterna hade viss distans till denna
första period. Mitt i utbildningen var det också rimligt att anta att
studenterna skulle kunna göra jämförelser mellan och berätta om
olika skeden i lärsituationen.
Beskrivning av undersökningsenhet
Sjuksköterskeprogrammet består av sex terminer (120 p). Det leder
vid HU till legitimerad sjuksköterska och filosofie kandidat i
karaktärsområdet omvårdnad. Programmet var under respektive
termin upplagt med perioder av huvudsakligen teoretiska studier,
och andra perioder av praktik inom olika typer av vårdenheter.
Studierna genomfördes med integrerat innehåll mellan teoretiska
studier och praktik inom yrkesfältet. Innehållet i terminerna var
organiserat i teman, vilka utgjorde enheter om 2-9 poäng. Schemalagda aktiviteter var informationsträffar, basgruppsträffar, föreläsningar, seminarier, färdighetsträningar, perioder av praktik och fältstudier, samt tentamina. Studenterna i studien gick sin fjärde termin
och bestod av 32 personer, 31 kvinnor och en man. I kapitel 5
beskrivs undersökningsenheten närmare.

Datainsamling
Terminen som har studerats genomfördes våren 1997. Inför studien
deltog jag i en av det aktuella lärarlagets planeringsträffar. Lärarlaget delgavs information om studien och accepterade deltagande
som observatör i basgrupperna och övrig undervisning, under förutsättning att studenterna skulle acceptera min närvaro. Deltagandet i
planeringsträffen medförde att jag skaffade mig en översikt av terminens uppläggning. Denna information, olika dokument, som studiehandledning och informationsmaterial, som tilldelades studenterna, samt den information som studenterna delgavs vid informationsträffar i början av terminen, utgjorde underlag för initial planering av datainsamling.
Datainsamling planerades bland annat ske genom deltagande i
tre olika basgrupper under vart och ett av de större temana i terminen. Avgränsning av ett tema i förhållande till en basgrupp antogs ge möjligheter att studera en sammanhållen enhet, i förhållande till en speciell grupp studenter. Praktik, föreläsningar, uppgifter
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och seminarier som var knutna till respektive tema, beräknades
tillhöra en sådan enhet. Avsikten med att studera "enheter" var att
kunna relatera studenternas aktiviteter, uttalanden och reflektioner
till ett sammanhang. Detta teoretiska val var också ämnat att ge
förutsättningar för flera aspekter av lärande att framträda i förhållande till ett urval av individer. Valet att studera olika basgrupper i
förhållande till olika teman var ett teoretiskt val som förväntades
öka möjligheterna till olika perspektiv på studenters upplevelser av
sitt lärande. Övrig datainsamling planerades till deltagande observationer i schemalagda, "fasta situationer", och informella situationer i relation till dessa. Dessutom var planerna att intervjua studenterna, ta vara på spontana samtal och samla in aktuella dokument.
I stora drag har planeringen genomförts enligt ovan beskrivning. Studenterna informerades om studien vid introduktionen till
terminen och tillstånd gavs till min närvaro i undervisningen.
Under terminen gjordes deltagande observationer i basgrupper, vid
schemalagda aktiviteter och i informella sammanhang knutna till
lärsituationen.
Intentionen var inledningsvis att stifta bekantskap med lärsituationen ur studenternas perspektiv, genom att ta del av skeendet, och
välja några studenter som speciella informanter. Dessa studenter,
vilka ingick i den basgrupp jag inledningsvis deltog i, bidrog,
genom intervjuer och informella samtal, med information om hur
studenter kan tänka och handla i lärsituationen i förhållande till
schemalagda aktiviteter, egen tid i ”skolmiljön” och utanför ”skolmiljön”. Vissa mönster av hur tiden användes, vad man gjorde och
pratade om växte fram. Studenternas information, och mitt deltagande i miljön, gav underlag för mer riktade frågeställningar och
iakttagelser angående studenters förehavanden och uppfattningar
under den fortsatta fältstudien. Basgruppsträffarna spelades in på
ljudband och anteckningar fördes gällande observationer. Vid informationsträffar, föreläsningar och seminarier satt jag i klassrummen med studenterna. Anteckningar fördes om föreläsningen, studenternas aktivitet och samtal med studenterna. Efter hand gjordes
vissa val av medverkan i föreläsningar, grundade på antaganden om
de skulle medföra något nytt av intresse. Förutom vid lärarnas
första planeringsträff där jag deltog, har jag nästan uteslutande tagit
del av information samtidigt och på samma sätt som studenterna.
Avsikten var att så långt det var möjligt ha studenternas perspektiv
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på olika händelser. I de fall det har varit möjligt har jag följt
studentgruppen i olika konstellationer vid gemensamt fika, lunch,
andra pauser, studenternas egna planeringsträffar och arbete i biblioteket. Till en början var studenterna i de basgrupper jag deltog i
min ingång till dessa informella möten. När jag med tiden lärde
känna hela kursgruppen blev det naturligt att ha kontakt även med
andra studenter, exempelvis sitta tillsammans i cafeterian, stanna
och prata vid anslagstavlan och/eller i skolans och sjukhusets korridorer. Dessa informella möten, och tillfällen där flera ur studentgruppen var med, gav underlag till reflektioner över och information om eventuella variationer mellan studenter. Studenterna i de
studerade basgrupperna har intervjuats vid olika tillfällen under
terminen, och en grupp studenter skrev dagbok under en period.
Vissa av dessa studenter har jag haft kontakt med under praktikperioderna. Studenterna har låtit mig ta del av och ta kopior av
deras egna anteckningar och skriftliga dokument. De handledare
som var ansvariga för de basgrupper där jag deltog har intervjuats
vid vardera ett tillfälle. Avsikten var främst att få perspektiv på de
egna observationerna. Handledare och övriga personer som deltagit
i undervisningen har betraktats som del av ramarna i utbildningen.
Under datainsamlingen analyserades data kontinuerligt och
dessa analyser låg till grund för en anpassning av val och innehåll
gällande ytterligare datainsamling. Bedömningar gjordes av vad
som framstod som väsentligt, speciellt intressant och oklart. Det
kunde exempelvis röra sig om ojämnt deltagande vid olika typer av
föreläsningar, kommentarer om uppgifter, basgruppsarbete och
praktisk utbildning. Detta följdes upp med frågor och iakttagelser.
Fältobservationer, dokument och aktuell tidsperiod i terminen,
utgjorde underlag för frågedomäner i intervjuerna, och bidrog till
frågor och iakttagelser vid fasta situationer och informella möten.
Data i en intervju med en student kunde påverka innehållet i en
intervju med en annan student. Om en student kommenterade
basgruppsarbetet eller hur studierna planerades kunde det bli en del
i en intervju med en annan student. I intervjuer med studenter som
intervjuades två gånger följdes tidigare data upp.
Jag har försökt vara lyhörd för stämningar i studentgruppen och
hos enskilda studenter, och tagit hänsyn till detta vid olika val och
sätt att närma mig studenterna. Studenterna var mycket öppna och
positiva till mig, min närvaro och mitt arbete. Gradvis upplevde jag
att ett förtroende växte fram mellan mig och framför allt studen- 72 -

terna jag hade kontakt med i basgrupperna. Jag upplevde dock en
stor skillnad under den första perioden av min datainsamling och
kontakten under den senare delen. Detta var den främsta orsaken
till ett val att inte, enligt tidigare planering, gå in som observatör i
en tredje basgrupp. Bedömningen gjordes att en djupare kontakt
med vissa studenter skulle tillföra mer än en ny "lära känna
period". I slutet av terminen valde jag att vara med i den basgrupp
jag deltagit i under terminens första tema. Det gav möjligheter att
iaktta eventuella skillnader i gruppen över tid, och i intervjuerna få
fram studenternas jämförelser av olika skeden. I nedanstående
tabell 1 framgår datainsamlingsmetoder och studieobjekt.
Tabell 1. Översikt datainsamling
Datainsamlingsmetoder

Studieobjekt

Deltagande observation med
fältanteckningar

Basgruppsmöten: 8 tillfällen basgrupp 1,
8 tillfällen basgrupp 2
Föreläsningar
Seminarier
Informella möten
Lärmiljöer

Inspelade band

Basgruppsmöten: 8 tillfällen basgrupp 1,
10 tillfällen basgrupp 2

Intervjuer

Studenter: 6 stud. x 1 i basgrupp 1,
7 stud. x 2 i basgrupp 2
Handledare: 1 handl. x 1 i basgrupp 1 och 2

Samtal

Studenter, lärare, handledare

Dagboksanteckningar

Studenter i basgrupp 1

Dokument

Officiella, studenters alster

Deltagande observationer (forskaren synligt närvarande i aktuell
situation), mer eller mindre strukturerade samtal, bandinspelningar
av grupptillfällen och intervjuer, har utgjort de viktigaste datainsamlingsmetoderna. I samband med deltagande observationer och
samtal har fältanteckningar gjorts. Fältanteckningarna har haft olika
karaktär. Dels noterades data som rörde den aktuella situationen,
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dels egna reflektioner i samband med dessa. Observationerna har
varit inriktade på miljön, rummet, hur studenter och lärare sitter i
förhållande till varandra, vilka som är närvarande, vad som sägs,
hur det sägs, vem som säger vad, samt handlingar och händelseförlopp. Samtalen har varierat från att vara helt spontana utifrån
aktuell situation, till förberedda frågor om exempelvis den praktiska utbildningen, och upplevelser som rörde aktuella händelser
(exempelvis tentamen) i terminen. Fältanteckningar i form av egna
reflektioner kunde exempelvis handla om stämningen i basgruppen,
likheter, olikheter i förhållande till tidigare händelser, eller olika
studenters beteende i vissa situationer. Observationer i basgruppen
var inriktade på handlingar och verbal kommunikation, inte explicit
kroppsspråk och interaktionen mellan deltagare. I samband med
basgruppsträffarna fördes spontana samtal om hur studenterna upplevde situationen i det aktuella skedet av terminen, vad de hade
gjort innan och vad de skulle göra efter träffen. I basgrupperna
arbetade studenterna främst med innehållet som rörde aktuellt
tema. Basgruppsträffarna avslutades med utvärdering av träffen och
vid några tillfällen, i mitten och i slutet av terminen, ägnades den
största delen av träffen till utvärdering. Olika typer av information
från basgruppsträffarna har utgjort viktigt underlag för innehållet i
de intervjuer som genomförts. Dels har skeenden följts upp med
frågor, dels har studenterna hänvisat till händelser under basgruppsträffarna
Intervjuer gjordes vid strategiska tillfällen med studenter jag
parallellt hade kontakt med genom basgruppsträffarna. Studenter
intervjuades i början av terminen, under praktikperioder, i anslutning till redovisningar och frekvent schemalagda perioder, inför
tentamen och i slutet av terminen. De frågedomäner som utgjorde
bas vid intervjuerna med studenter vid olika tidsperioder framgår
av bilaga 1. Domänerna bygger, förutom på tidsperioden, på
händelser och uttalanden som bedömts intressanta efter analys av
observationer och samtal med studenter i andra sammanhang
(exempelvis basgruppsarbete, seminarier). Frågedomänerna har
använts som riktlinjer men intervjuerna har byggt på att studenterna
berättar om exempelvis en situation, och därefter har följdfrågor
ställts. Under hela datainsamlingsskedet har jag undvikit att använda begreppen lära/lärande om inte studenterna själva har initierat begreppen. Begreppen ansvar och självständighet initierades
explicit i de sista intervjuerna för att få fram studenternas uttryckta
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uppfattningar av dessa begrepp. I bilaga 1 återfinns frågedomäner
som användes under intervjuerna med basgruppshandledarna. I
samband med och efter deltagande i basgrupper, vid intervjuer och
andra direkta kontakter med studenterna har jag reflekterat över
min egen påverkan. Jag har försökt vara uppmärksam på att inte
styra och framträda mer än nödvändigt. Min närvaro har med föroch nackdelar naturligtvis ändå inverkat på datainsamlingen. Vid
olika tillfällen har jag diskuterat med studenterna hur de själva har
uppfattat min närvaro. De har framfört att de i allmänhet har ”bortsett” från mig, och framför allt varit inne i sitt eget arbete.
De officiella dokument som samlades in var utbildningsplan,
kursplaner, scheman, studiehandledning, material som bearbetas i
basgrupperna, skriftliga instruktioner, tentamensinstruktioner och
resultat, stenciler som delats vid föreläsningar. Dokument som
tillhandahölls av studenter var skriftliga uppgifter, rapporter, tentamen, inlärningsplaner och föreläsningsanteckningar.

Analys och tolkning av data
De analyser som gjorts under datainsamlingsperioden har, som beskrivits ovan, främst inneburit en anpassning av metoder och aktualisering av frågeställningar som har bedömts väsentliga för att samla in relevanta data. Dessa analyser, val och strategier har påverkat
helheten i studien, men de tolkningar som presenteras som resultat
har huvudsakligen vuxit fram efter hela datainsamlingsperioden. En
etnografisk strategi skulle kunna innebära att frågeställningar som
genererats i de djupare analyserna återförs till fältet för ytterligare
datainsamling. Jag har valt att i den utsträckning det är möjligt belysa aktuella frågeställningar med insamlade data och betrakta frågetecken som en pågående diskussion och incitament till kommande studier.
Analys- och tolkningsprocessen har präglats, dels av systematik
enligt "constant comparative method", dels av pendling mellan
helhet/delar, förförståelse/förståelse och närhet/distans (se s 60).
Mina avsikter i bearbetningen av data var att ha en öppen attityd till
det som framkom och att försöka låta mönster och strukturer växa
fram ur data. Försök att hantera för-givet-taganden har som tidigare
nämnts gjorts genom kontinuerlig reflektion. Initialt i analysarbetet
gjordes försök att klargöra med vilka frågor och tankar jag mötte
data. Speciella begrepp, som lärande, självständighet och ansvar,
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definierades inte, då jag uppfattade att det kunde begränsa analysen. När mönster och strukturer under analysen har avgränsats,
har dessa prövats genom jämförelser med tänkbara alternativ, tänkta motsatser och överväganden om egna antaganden.
Genom en systematisk genomgång av olika delar i förhållande
till terminen som helhet, inriktades ett första skede av analysen
gällande insamlade data på att skaffa överblick av data. I en
huvudsaklig kronologisk ordning av terminen lästes, sorterades och
jämfördes fältanteckningar och dokument. Intervjuerna transkriberades och anteckningar från basgruppsträffarna användes för att
markera intressanta områden att lyssna på i bandinspelningar från
basgrupperna. Det kunde exempelvis gälla uttalanden om hur man
använt källor, hur basgruppsarbetet fungerade, vad man ville förändra. Denna övergripande analys och tolkning synliggjorde vissa
faser och mönster i terminen. Det bidrog till revidering, förkastande
och/eller förstärkning, av de övergripande intryck av processer i
terminen som vuxit fram under fältstudien.
I den fortsatta bearbetningsprocessen har intervjuerna med
studenterna utgjort en kärna. Studenterna berättar i intervjuerna om
sina erfarenheter av lärande utan att nödvändigtvis använda det begreppet, exempelvis hur de tänker, hur de har uppfattat olika händelser, vad de har gjort och vad de har för avsikter. Explicita diskussioner om lärande i basgruppen, utvärderingar och spontana
uttalanden om lärsituationen tillhör samma kategorier av uttalanden. Med stöd av Ricouer (se s 60), som menar att berättelser är
viktiga källor för analys när avsikten är att nå förståelse för ett
fenomen, har dessa uttalanden bedömts vara centrala, och kanske
det närmaste det går att komma studenternas erfarenhetsperspektiv.
De utgör studenternas verbala tolkning av sig själva i förhållande
till terminens innehåll ur olika aspekter. Övriga insamlade data har
ur detta perspektiv framför allt utgjort kontext till data som framkommit ur intervjuer och uttalanden. Denna kontext har förtydligat,
väckt frågor och givit upphov till andra infallsvinklar.
Vid initiala läsningar av de transkriberade intervjuerna noterades sådant som framstod som utmärkande i intervjuerna. I andra
läsningar uppmärksammades och noterades vad studenten berättade
om sitt lärande knutet till aktuellt sammanhang. Uppmärksamheten
riktades mot utsagor om vad studenterna sa att de lär sig, hur de
tänker, varför de lär sig, och vad de gör. Dessutom noterades
studenternas egna initiativ i lärandet, val, beslut, uttalanden om
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ansvar, självständighet, hur de talade om sig själva, relationen till
andra, hur de talade om lärande. Försök gjordes också att uppmärksamma vad studenterna eventuellt inte uttalade sig om. På
grundval av dessa analyser formulerades preliminära teman. Dessa
teman bearbetades genom jämförelser mellan studenter, och i relation till data från fältanteckningar och dokument. Analyserna har i
vissa skeden genomförts systematiskt, exempelvis genom att en
fråga har ställts till hela materialet - vad sägs om föreläsningar?. I
andra skeden har ”ett steg tagits tillbaka” för att försöka se bärande
delar i förhållande till helheten, kanske med ledning av en fråga Vad säger uttalanden om föreläsningar om deras funktion i lärandet? Det har lett till ”kreativa tankesprång”, vilka har medfört att
jag har fått syn på mönster, likheter och skillnader, utmärkande
drag och variationer i studenternas berättelser om sitt lärande. I
linje med ett sådant tänkande har jag försökt låta delar och helheter
samspela när det gäller enskilda individer, individer i relation till
varandra, och deras relationer till kontexten. Det här analys- och
tolkningsförfarandet har upprepats vid ett flertal tillfällen.
I olika skeden har resultaten skrivits fram efter olika strukturer.
Den formulering av studenternas berättelser som skrivandet har
inneburit har medfört tydliggörande av innehållet. Det har bidragit
med ytterligare dimensioner för att bedöma koherens, överensstämmelser och trovärdighet. Skrivandet framhålls som en viktig
del i bearbetning av data inom etnografin (jfr Geertz, 1973; Beach,
1995; Richardson, 1994). När ställningstaganden har kunnat göras i
relation till hela strukturer framträdde nya infallsvinklar som har
påverkat avgränsningar och innehåll i resultatbeskrivningen.

Resultatredovisning
Resultaten, vilka presenteras i Del III, representerar analys- och
tolkningsarbete som pågått under i stort sett hela arbetet. De empiriska resultaten och därmed studenternas lärande gestaltas i form av
studenternas berättelser. Val av berättelsen, narrativ, som framställningsform grundas i den betydelse av begreppet berättelse som
framhålls av Ricoeur (se s 61). Ett vägande skäl har också varit
avsikten att nå ”täta, tjocka beskrivningar” (thick descriptions) av
data (se s 62). Det innebär att händelser, handlingar, uttalanden och
tolkade upplevelser och uppfattningar, beskrivs i förhållande till
sammanhang som ger dem innebörd. Genom att på olika sätt låta
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olika infallsvinklar utgöra förgrunder i berättelserna eftersträvas
också innehållsrika beskrivningar.
Berättelserna skulle kunna betraktas som forskarens. Forskaren
har deltagit och varit närvarande i dessa händelser, och i förhållande till dessa lyssnat, ställt frågor och observerat. Det är också
forskaren, med sin förförståelse, som har tolkat, analyserat och valt
ut vad som ska vara med. Jag tar ändå ställning för att betrakta
berättelserna som studenternas. Stommen i berättelserna är data
som har samlats in med utgångspunkt från studenternas erfarenhetsperspektiv. Data återspeglas direkt med studenternas röster
genom citat från intervjuer, återgivande av samtal och studenters
egna texter. Studenternas "röster" binds samman av beskrivningar
som bygger på tolkningar av fältanteckningar, dokument och intervjuer. Förgrunden i dessa berättelser är studenternas handlingar,
uttryckta uppfattningar och upplevelser. De berättar om textens sak,
om innebörder i lärande. Forskaren kan liknas vid "berättarens röst"
i en roman eller ett teaterstycke. Handlingen förs framåt av forskaren genom tolkade beskrivningar av studenternas erfarenhetsperspektiv, relaterade till händelser, tid och rum.
Berättelserna handlar till viss del om en bestämd tid, det är en
termin i en utbildning som utgör fokus. Men nutiden bär med sig
bagage (lived experiences) och blickar framåt, som därmed blir
delar av innehållet i berättelserna. Studenterna är individer, och var
och en skulle kunna berätta sin egen historia för den här tiden.
Genom att låta individer träda fram som representanter för både det
gemensamma och det individuella, och samtidigt relatera till tidsoch rumsperspektiv, samt gemensamma händelser, representerar
berättelserna ett spektrum av likheter och variationer. Likheterna
representeras på ett övergripande plan av de områden som utgör
struktur i berättelserna. Strukturerna utgörs i en av berättelserna av
faser under terminen, i de andra berättelserna av studenternas mål,
respektive deras frågeställningar i lärandet, samt teman inom dessa.
Variationerna, spännvidden inom dessa strukturer framhålls genom
det beskrivande innehållet.
Resultaten består av tre huvudberättelser. Den första berättelsen
beskriver hur studenternas lärande gestaltar sig i faser i relation till
den studerade terminens struktur. Den kan betecknas som ett
flödesperspektiv, händelser, upplevelser i samband med och tankar
om händelser, bildar ett sammanhang genom en tidsaxel som utgörs
av den studerade terminen. Berättelsen representerar ett försök till
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helhetsperspektiv av studenternas tolkning och iscensättning av de
planerade intentioner som utbildningssystemet ger uttryck för. Den
andra berättelsen utgår från studenternas uttryckta mål med
utbildningen. Målet är att lära sig sjuksköterskeyrket i en lärsituation där de uppfattar att de ska ta eget ansvar. Strävan att nå målet
ger upphov till att studenterna ställer sig frågor de söker svar på
och hanterar under utbildningen. Dessa frågor, svar och handlingar
är underlag för den tredje berättelsen.
Genom att beskriva studenternas handlingar, uttryckta uppfattningar och upplevelser på olika sätt är avsikten att få fram
mångfacetterade gestaltningar av studenternas lärande. Olika sätt
representeras dels av berättelserna som helhet, men också av att
olika områden och teman får utgöra förgrund. Dessa områden utgör
tillsammans en helhet, beskrivna teman har interaktiva samband,
men fokuseras på detta sätt ett i taget. Förfaringssättet kan liknas
vid att ett föremål beskrivs med förstoringsglas från olika håll.
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5. Utbildningssystemets planering och
intentioner

Den undersökningsenhet som varit aktuell i arbetet, termin fyra i
sjuksköterskeutbildningen vid HU, beskrivs i detta kapitel. Beskrivningen baseras dels på officiella dokument, dels på fältobservationer, intervjuer och spontana samtal. Inledningsvis görs en
övergripande beskrivning av sjuksköterskeutbildningen i Sverige,
därefter beskrivs sjuksköterskeutbildningen vid HU, med speciell
inriktning på den del av utbildningen som studerats närmare. Beskrivningen av undersökningsenheten representerar utbildningssystemets planering och intentioner.

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige
Sjuksköterskeutbildningen i Sverige har präglats av omfattande
förändringar inom flera områden under 1980 och -90 talet. Syftet
har varit att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund, och leda
fram till en grund för professionell kompetens inom yrket. Den
senaste större förändringen genomfördes 1993. Utbildningen blev
då treårig. I samband med denna förändring öppnades möjligheten
att söka direkt från gymnasiet, även från program som inte var
inriktade på omvårdnad. Dessförinnan var kravet att samtliga
sökande hade undersköterskeutbildning, genom gymnasieskolans
omvårdnadsprogram eller motsvarande. Utbildningen till sjuksköterska var därefter två år.
Innehållet i utbildningarna har förnyats genom framväxten av
teorier och forskning inom områden som har specifik anknytning
till utbildningen. Detta har möjliggjort en utveckling av det som
idag utgör huvudämnet omvårdnad i utbildningen, vilket ger grunden till en profilering av yrket och en nivå motsvarande kandidatexamen inom ämnet. Stora insatser har gjorts för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. Krav på detta framförs i
samband med att utbildningen ska bedömas vara högskolemässig.
Det har bland annat inneburit att studenterna har uppmuntrats till,
och krav har ställts på vetenskapligt förhållningssätt i studierna, dvs
reflektion, kritisk värdering av kunskap, ställningstaganden grun- 80 -

dade på vedertagna källor och en öppenhet för olika perspektiv.
Följden har också blivit att tyngd läggs vid undervisning och
tillämpning av vetenskapsteori och vetenskapliga metoder. Det har
medfört att studenterna i sjuksköterskeutbildningen vid HU skriver
10-poängsuppsatser på C-nivå inom huvudämnet omvårdnad. Medvetna satsningar har gjorts att integrera teori och praktik i utbildningen. Teoretiska resonemang verklighetsanknyts, och i praktiska
moment och situationer finns krav på förklaringar och förståelse.
Förutom betoningen på teoretisk anknytning innehåller utbildningarna idag träning och reflektion avseende självkännedom, och förhållningssätt till patienter och andra berörda personer. Det kan gälla
bemötande, beröring av och interaktion med andra människor. I
samklang med grundtankarna i PBL pågår en ständig satsning på
att utveckla studenternas förmåga att utvärdera och bedöma sina
egna och andras handlingar och beteende.
Kraven på lärarna har varit dels grundutbildning till sjuksköterska med specialistkompetens, dels lärarutbildning motsvarande 60 poäng. De flesta lärare har denna bakgrund. I samband med
att sjuksköterskeutbildningen blev högskoleutbildning har lärarna
utbildat sig inom huvudämnet omvårdnad upp till kandidat-,
magister- och doktorsnivå. Utbildning har också skett inom olika
specialområden kopplade till yrket. Lärare har utbildat sig inom
human biomedicin, och inom olika ämnen som rör det samhällsoch beteendevetenskapliga området. Under senare år har strävan
varit att lärarna efterliknar den kompetensprofil som finns inom
universiteten. Studier, utvecklingsarbeten och forskning inom olika
ämnen betonas, och kravet på lärarutbildning finns inte längre. Ett
flertal lärare har slutfört eller påbörjat forskarutbildning inom
huvudämnet omvårdnad eller andra ämnen.

Sjuksköterskeprogrammet vid
Hälsouniversitetet
Allmänt
Sjuksköterskeprogrammet består av sex terminer omfattande 120 p.
Allmänna mål för sjuksköterskeexamen är fastställda i Högskoleförordningen 1993 02 04 med vissa ändringar 1995 05 01. Respektive utbildningsinstitution utformar efter dessa mål, lokal utbildningsplan och kursplaner.
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Vid HU leder utbildningen fram till en legitimation som sjuksköterska och en filosofie kandidatexamen i huvudämnet omvårdnad. Innehållet i utbildningen var uppdelat i tre ämnen, huvudämnet omvårdnad 70 poäng, human biomedicin 30 poäng och beteendevetenskap 20 poäng. Utbildningen är upplagd enligt tolkningar
av de grundprinciper som finns för PBL vid HU.
Problembaserad inlärning används som pedagogisk metod och karaktäriseras av:
- att verklighetsanknutna situationer utgör utgångspunkt för problembearbetningen och är en bas för inlärningen. Dessa situationer skall
vara relevanta för utbildningens syfte.
- självstyrd inlärning, studentens egna studier, egen aktivitet och eget
ansvar för sitt lärande. En sådan kompetens innebär att kunna identifiera sina inlärningsbehov, att kunna välja och använda olika källor för
inhämtande av information, att kritiskt värdera informationskällor, att
utvärdera sitt lärande i förhållande till behoven och att kunna använda
sin kunskap på ett relevant sätt.
- arbete i grupp. Under utbildningen skall studenten utveckla självkännedom, vilket innebär att bli medveten om, förstå och kunna utveckla sina kunskaper, färdigheter och attityder i samspel med andra.
Arbete i mindre grupper förbereder studenterna för framtida lagarbete
och utvecklar samarbetsförmågan. Att kunna samarbeta med andra är
betydelsefullt för att i kommande yrkesfunktion i multiprofessionella
grupper kunna samverka i hälsobefrämjande, förebyggande, botande,
habiliterande, rehabiliterande och andra hälsorelaterade uppgifter.
(Utbildningsplan, 1993, s 3)

Samtliga utbildningsprogram inom HU har en gemensam start omfattande 10 poäng. I den kursen arbetar studenter från de olika
utbildningarna tillsammans i integrerade grupper. Kursen, benämnd
"Människa/Samhälle", har ett samhälls- och beteendevetenskapligt
innehåll, och under denna introduceras intentionerna med PBL.
Innehåll och uppläggning av sjuksköterskeutbildningen beskrivs genom en utbildningsplan och kursplaner. I linje med tankarna för PBL finns studiehandledningar utarbetade för respektive
termin. Dessa innehåller målbeskrivningar, ämnesinnehåll, studieuppgifter och principer för examination. I sjuksköterskeutbildningen har innehåll och mål i studiehandledningarna sedan 1994 byggts
upp efter speciella principer (Beattie, Silén & Wissing, 1996). Målområden, problemlösning, praktiska färdigheter, professionellt förhållningssätt och självstyrt lärande relateras till innehållet i utbildningen, vilket beskrivs för sig. I terminerna är innehållet organise- 82 -

rat i teman. Inom dessa teman studeras de olika ämnena integrerat.
Programmet är upplagt så att studenterna under en termin har perioder där de mer koncentrerat ägnar sig åt teoretiska studier, varvat
med perioder där de praktiserar på olika typer av vårdenheter. Den
del av utbildningen som är direkt relaterad till praktiska moment
benämns kliniska studier. De kliniska studierna beskrivs i utbildningsplanen enligt följande:
Kliniska studier ingår i samtliga terminer i utbildningen. Syftet med
de kliniska studierna är att integrera teori, metod och tillämpning,
samt att utföra omvårdnad som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kliniska studier sker inom såväl öppna som slutna
vårdformer och är förlagda till olika områden för att ge studenterna
möjlighet att möta individer i olika åldrar och med olika hälsoproblem. Detta ger också studenten möjlighet att komma i kontakt med
sjuksköterskans olika funktionsområden och därmed få en bred bas för
det kommande yrket. De kliniska studierna, som inkluderar teoretiska
studier, är organiserade som basplaceringar, fältstudier, och som färdighetsträningsmoment inom olika områden. (Utbildningsplan, 1993,
s 5)

Termin fyra under sjuksköterskeprogrammet vid
Hälsouniversitetet
Övergripande

De studenter som ingår i den här studien gick sin fjärde termin
våren 1997. Innehållet i terminen studerades i form av fem teman:
•
•
•
•
•

Sjuksköterskans undervisande och vägledande funktion, 4 poäng.
Omvårdnad vid förändrade förutsättningar för nutrition, metabolism och
elimination, 9 poäng.
Sjuksköterskans medicintekniska ansvar, 2 poäng.
Kvinnors livsvillkor och hälsa, 4 poäng.
Fördjupningsarbete i omvårdnad, 1 poäng. (Studiehandledning, 1996)

Inom dessa teman studerades de grundläggande ämnena integrerat.
Temana utgjorde grundläggande enheter och löpte som en struktur
genom hela terminen. Dessa teman bildade grunden för vad som
studerades i basgrupperna. Innehållet i temana initierades i basgrupperna genom utgångspunkter (verklighetsanknutna situationer,
fenomen). Föreläsningar, studieuppgifter, seminarier och fältstudier
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utgick också från dessa teman. Även de kliniska studierna var
kopplade till innehållet i de teman som studerades. Vetenskaplig
metod och teori, läkemedelsräkning och professionellt förhållningssätt utgjorde egna ”strimmor” i samtliga terminer. Temat "Fördjupningsarbete i omvårdnad 1 poäng" studerades inte i basgrupp. Det
var planerat i form av en speciell vecka, där studenterna kunde
ägna sig åt att förbereda sitt kommande fördjupningsarbete (projekt). Basgrupperna i den aktuella terminen, fyra till antalet, bestod
av vardera åtta studenter och en handledare. Handledarna i basgrupperna var tre till antalet, en handledare ansvarade för två grupper och de andra två för var sin grupp.
Ett lärarlag, terminsansvarig och basgruppshandledare, ansvarade för planering och genomförande av terminen. Beroende på
aktuell kompetens hade de också föreläsningar, höll i seminarier
och handledde uppgifter. Inom andra områden anlitades föreläsare
från andra delar av sjuksköterskeutbildningen, övriga HU, kliniska
experter och andra personer utanför fakulteten. Terminens lärare
hade utbildnings- och erfarenhetsbakgrund motsvarande den som
beskrivits allmänt ovan, dvs sjuksköterskeutbildning, vårdlärarutbildning, samt fördjupning i omvårdnad. Lärarna hade också
utbildat sig avseende det didaktiska området i relation till PBL.
Erfarenheter avseende PBL varierade i lärargruppen från några år
till över tio. Respektive lärare har ett specialområde inom klinisk
verksamhet. I det här fallet akutsjukvård, operation/kirurgi och
barnmorska. Samtliga lärare inom sjuksköterskeutbildningen var
ansvariga för kontakt och uppföljning när det gällde de vårdenheter
där studenterna praktiserade. Studenterna mötte därför lärare som
var verksamma i andra terminer när de praktiserade. Sjuksköterskor
anställda på respektive avdelning ansvarade för den direkta handledningen vid vårdenheten.
Schemalagda aktiviteter var förlagda till skolans lokaler. Skolan är belägen ca 500 m från sjukhuset. Det är en traditionell skola
med klassrum, grupprum och rum för praktisk verksamhet. Det
fanns bibliotek och matsal. Ytterligare två utbildningsprogram
inom HU, utbildningen till biomedicinska analytiker och arbetsterapeututbildningen fanns i samma hus. I skolans lokaler fanns också
gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Undervisningen var förlagd
till vanliga klassrum vid föreläsningar och seminarier. Vid föreläsningar satt studenterna i rader efter varandra, vid seminarier bilda-
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des i allmänhet en ring. Basgruppsträffarna genomfördes i grupprum.
De kliniska studierna var i termin 4 huvudsakligen förlagda till
sluten vård, dvs olika vårdavdelningar. Merparten av avdelningarna
fanns vid universitetssjukhuset i Linköping, men också vid Motala
lasarett. Avdelningarna representerar olika specialiteter inom medicin och kirurgi. Samtliga studenter genomförde också fältstudier
inom akutsjukvård och mödra/förlossningsvård.
Ett sätt att beskriva terminen är i perioder av koncentrerad teori
och perioder av varvade praktik/teoridagar. Teoriperioderna utmärktes av att studenterna hade gemensamma aktiviteter och dessa
var lokaliserade till skolan (studenternas begrepp). Schemalagda
aktiviteter var informationsträffar, basgrupp, föreläsningar, seminarier och färdighetsträningar. De schemalagda aktiviteterna uppgick
till ca 15 - 24 timmar/vecka under teoriperioder. Under de varvade
praktik/teoriperioderna var studenterna på olika vårdenheter, där de
själva planerade sina scheman. Enligt "Ramar för kliniska studier"
ska studietiden i praktik omfatta 16 - 32 timmar per vecka. Studenterna träffades ca en gång per vecka för gemensamma aktiviteter.
Denna ”teoridag” var i allmänhet schemalagd 6 timmar. Kopplat
till de kliniska studierna hade studenterna studieuppgifter och färdighetsträning. Uppgifterna hade på olika sätt anknytning till respektive tema men var också avsedda att utgöra samband mellan
olika teman. Uppgifterna var följande:
•
•
•
•
•
•
•

Planering och genomförande av en undervisningssituation för en grupp.
Enkätstudie med inriktning på hur individer påverkas av information
Upprättande av omvårdnadsplan enligt en omvårdnadsteoretisk struktur,
Betty Neuman (BN).
Omvårdnadsplan med näringsvärdesberäkning.
Undervisning av patient, rapport med koppling till pedagogisk teori.
Identifiering av medicinsk teknisk utrustning på avdelningen.
Analys av muntlig alternativt skriftlig omvårdnadsrapport.
(Studiehandledning, 1996)

En översikt av terminen och närmare beskrivning av schema,
innehåll och tidsperspektiv avseende olika perioder i terminen finns
i bilaga 2a och 2b.
Beskrivning av arbets- och undervisningsformer

Under terminen var några schemalagda aktiviteter obligatoriska
och andra erbjudanden, dvs studenterna valde själva om och hur de
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utnyttjades. Basgruppsträffar och kliniska studier var obligatoriska,
medan föreläsningar, resurstillfällen och informationsträffar utgjorde erbjudanden. Uppföljningar, som seminarier och tentamina,
var obligatoriska. De utgjorde delar i det underlag som låg till
grund för bedömningar av om studenten var godkänd i terminen.
Färdighetsträning förekom endast vid ett tillfälle och har därför inte
kunnat ägnats någon större uppmärksamhet.
Skolans bibliotek, cafeteria och datarum, var studenternas
mötesplatser för informella träffar och egna planerade arbetsmöten.
Biblioteket utnyttjades till viss del för egna studier, och även det
större biblioteket inrymt i sjukhusets lokaler, Hälsouniversitetets
bibliotek (HUB), fungerade som studie- och mötesplats.
Information kommunicerades med skriftliga dokument,
informationsträffar och en anslagstavla. Skriftliga dokument, som
schema, studiehandledning och information om innehåll i och krav
på studieuppgifter, och muntlig information om olika aktiviteter,
utgjorde en betydelsefull struktur för studenternas studier. Denna
information använde studenterna som underlag för egen planering.
Det fanns en anslagstavla speciellt avsedd för studenterna i termin
4. Den fungerade i huvudsak som information till studenterna från
kursledningen, exempelvis om gruppindelning vid ett seminarium
eller ändrat schema. Till viss del utnyttjades den av studenterna för
meddelanden om exempelvis gemensamma möten för sjuksköterskestudenter och andra studentaktiviteter.
Basgruppsarbetet var, som tidigare nämnts, knutet till de teman
som utgjorde strukturen för innehållet i terminen. Det framhålls
som en viktig aktivitet när det gäller idéerna om PBL. Det är en
återkommande aktivitet som ska visa på och ge kontinuitet åt innehållet i utbildningen. Ingen basgruppsträff var riktigt lik den andra,
men trots det ska jag försöka mig på en beskrivning av konturerna.
Studenterna och en handledare träffades i ett grupprum, som oftast
möblerats i en ring eller rektangel så deltagarna kunde se varandra.
En basgruppsträff omfattade i allmänhet 2 x 45 min. I början av
träffen gjorde studenterna en grov planering av hur mycket tid som
kunde ägnas åt olika delar. En del kunde utgöras av att det som
förberetts till träffen diskuterades och bearbetades. Resten av tiden
avsattes för att påbörja arbetet med en ny utgångspunkt eller ta
fram nya frågeställningar i förhållande till den tidigare utgångspunkten. Den mesta tiden ägnades åt det som kursdeltagarna hade
läst till träffen och eventuellt tillämpning av detta i förhållande till
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utgångspunkten. Att få fram nya frågeställningar och besluta om
inlärningsbehov tog betydligt kortare tid, ca en halvtimme. Undantag från denna disposition var när studenterna hade olika åsikter om
hur arbetet skulle gå till. De hamnade då i tidsnöd, och besluten
som fattades blev mer eller mindre väl underbyggda och förankrade. Träffarna avslutades med utvärdering, cirka 5 -10 min. Den
initierades ibland av studenterna och ibland av handledaren. Innan
hela basgruppen hade samlats pratade studenterna om både privata
angelägenheter och sådant som rörde studierna. Vid ett flertal tillfällen inledde basgruppshandledaren träffen med information som
gällde temat och de aktuella utgångspunkterna. Basgrupperna hade
inte någon ordförande, utan den student som kände sig manad tog
initiativet att börja. Det kunde innebära att någon visade på litteratur man läst, att det ställdes en fråga om något som var svårt att förstå, eller att inlärningsmålen från förra basgruppsträffen aktualiserades. Samtalen i gruppen fortsatte med ibland samtliga, ibland endast några av studenterna involverade. Handledarna var olika
mycket aktiva. Ibland ställdes frågor gällande innehållet eller studenternas arbetsstruktur, ibland uttryckte handledaren sina åsikter
om och föreslog vad studenterna kunde uppmärksamma i det
aktuella innehållet eller i sitt arbetssätt. Någon student tog ansvar
för att diskussionerna om det man hade läst avslutades, och handledaren delade då ut en ny utgångspunkt. Arbetet med den nya utgångspunkten bestod i allmänhet av någon form av brainstorming,
där studenterna skrev på tavlan vad de fick för tankar i förhållande
till denna. Därefter följde en sekvens där studenterna talade om det
som kommit fram och på olika sätt enades gruppen om vilka frågeställningar som var aktuella, och vad som skulle läsas till nästa
gång.
Den formella benämningen på de delar av utbildningen som var
direkt relaterade till praktiska moment var kliniska studier (s 83).
De inkluderade längre, så kallade basplaceringar inom olika
vårdenheter, samt fältstudier och färdighetsträning. Studenterna
använde uttrycken skolan och praktiken när de talade om sin
utbildning. Praktiken symboliserade framför allt den plats där
studenten hade sin basplacering och den tid de tillbringade där,
men inkluderade också till viss del fältstudier. Färdighetsträning,
som inte förekom särskilt mycket i den här terminen, hörde enligt
studenternas sätt att se till skolan, eftersom det är där den
genomförs. Varje student hade en sjuksköterska på avdelningen
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som var handledare under praktikperioden. Det var i allmänhet
flera studenter från samma kurs på en avdelning och där kunde det
också finnas sjuksköterskestudenter från andra terminer. En lärare
från skolan hade ansvar för kontakt och uppföljning av samtliga
studenter som praktiserade på en avdelning.
I studiehandledningen angavs obligatoriska uppgifter som
skulle bearbetas under terminen (s 85). Det rörde sig om fältstudier,
studieuppgifter som på olika sätt utgick från praktiken och/eller
något tema. Uppgifterna kunde också innebära samarbete med studenter i andra utbildningar inom HU.
Bedömningen av om studenterna var godkända i terminen
baserades på att uppställda krav för tentamina uppnåddes, och att
de moment som var obligatoriska i utbildningen genomfördes i
enlighet med uppställda krav. De obligatoriska momenten angavs i
studiehandledningen och utgjordes av basgruppsträffar, seminarier
och kliniska studier (till stor del praktik). Studieuppgifter och fältstudier ingick i de kliniska studierna. I basgruppsarbetet skedde en
kontinuerlig utvärdering och något avgränsat bedömningsförfarande kunde inte identifieras där. Den del av de kliniska studierna
som genomfördes på de olika praktikplatserna utvärderades och
bedömdes av studenterna, handledande sjuksköterska och ansvarig
lärare. Ett gemensamt underlag för utbildningar inom HU avseende
bedömning i praktisk utbildning har utarbetats (Silén et al, 1997).
Bedömningen utgår från de inlärningsplaner studenterna upprättar
under sin praktik. Denna bedömning har inte följts upp inom ramen
för den här studien. Studieuppgifterna följdes upp på olika sätt,
genom skriftliga rapporter, diskussioner med studenter och handledare i praktiken och i seminarier. Seminarierna genomfördes olika
beroende på vad som behandlats och hur studenterna hade förberett
sig. Några grundläggande drag kan sägas vara gemensamma. Aktiviteten utgick från studenterna och de uppgifter de hade arbetat
med. Underlag för ett seminarium kunde vara mer eller mindre omfattande skriftliga rapporter som lämnats in innan seminariet. Vid
vissa tillfällen, exempelvis seminariet som rörde enkätstudier, hade
kursdeltagarna tagit del av varandras arbeten innan. Andra seminarier innebar att studenterna hade någon form av redogörelse för sitt
arbete, vilket sedan diskuterades. Studenterna ansvarade för sitt anförande och höll i diskussionerna. Vid flera seminarier medverkade
någon "expertresurs", exempelvis en barnmorska vid seminariet
inom kvinnotemat, som svarade på frågor och bidrog med kom- 88 -

mentarer. Studenterna arbetade i olika stora grupper inför seminarierna. Det kunde röra sig om att basgruppen eller studenter som
praktiserade på samma vårdavdelning bildade en grupp. Vid andra
tillfällen gjordes fria val av grupper med två till fyra studenter.
Antal arbeten som utgjorde underlag för seminariet påverkade hur
många studenter som medverkade vid samma tillfälle. Det kunde
variera mellan att hela kursen deltog, till att kursen delas i två till
fyra grupper som genomförde seminarier var för sig. Studenterna
utvärderade egna och övriga deltagares insatser som en del av seminariet. Medverkande lärare bedömde och kommenterade gruppernas arbeten i samband med genomförandet av seminarierna.
Ingen grupp eller enskild student, som på något sätt medverkade,
blev underkänd vid de seminarier som förekom under terminen.
Studenterna skrev en mer omfattande rapport som rörde undervisning av en patient. Rapporten följdes inte upp i seminarieform.
Studenterna fick individuella skriftliga och muntliga kommentarer,
och uppmanades komplettera om rapporten inte ansågs uppfylla
uppställda krav.
De uppgifter som beskrivits ovan och uppföljningen av dessa
utgjorde underlag för bedömningen av studenterna under terminen.
Förutom dessa bedömningar förekom tentamina som uppföljning i
terminen. En gemensam policy inom HU är att tentamina ska stämma överens med grundtankarna för PBL (Kjellgren et al, 1993,
Silén, 1996b). En tolkning av detta är att tentamina placeras i slutet
av terminen. Det ska motverka att studenten läser in ett avsnitt,
tenterar detta och betraktar det som ett avslutat kapitel. Terminstentamen är avsedd att vara en uppföljning/bedömning av hela terminen. Tentamen är tänkt att utgå från problemområden som är gränsöverskridande när det gäller ämnen. Studenterna ska visa att de har
skaffat sig förståelse och kan koppla ihop kunskaper från olika
områden. Under den i detta sammanhang aktuella terminen, hade
studenterna en tentamen i vetenskapsteori och statistik sex till sju
veckor innan terminens slut, och en tentamen i omvårdnad och
human biomedicin tre veckor innan terminens slut. Tentamen i
vetenskapsteori och statistik utgick ifrån en vetenskaplig artikel på
engelska. Uppgifterna bestod av två delar, en del var frågor som
rörde den i artikeln beskrivna undersökningens uppläggning. Den
andra delen utgjordes av frågor och beräkningar som rörde statistik.
Artikeln som användes i tentamen delades ut till studenterna några
veckor innan tentamenstillfället. De båda delarna bedömdes var för
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sig, men vid ett underkännande skulle hela tentamen göras om.
Tentamen i omvårdnad och human biomedicin räknades som
terminstentamen. Den bestod av två delar. Delen som följde upp
human biomedicin bestod av fristående frågor. Omvårdnadsdelen
utgjordes av en patientsituation, där studenternas uppgift var att
skriftligt genomföra omvårdnadsplanering enligt en omvårdnadsforskare, Betty Neumans modell. De olika delarna bedömdes fristående från varandra. Vid eventuell omtentamen skulle endast underkänd del tenteras om.
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Del III.
Studenternas berättelser om lärande

91

6. Studenternas iscensättning av utbildningens planering och intentioner

I studenternas berättelser om lärsituationen under terminens gång
framträder olika faser, vilka framgår av nedanstående figur.

Figur 3. Faser i studenternas iscensättning av utbildningens planering och
intentioner (skuggad yta = teoriperiod, vit yta = praktikperiod).
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Faserna speglar vad som framstår som det mest centrala avseende
upplevelser, uppfattningar av situationer och inriktning av tankar
och handlingar, i olika skeden av terminen. Den ram som studenterna förhåller sig till i sitt lärande beskrevs i förra kapitlet i form
av utbildningssystemets planeringar och intentioner med utbildningen. Den beskrivningen kan användas som en karta för orientering till tid, rum och innehåll i studenternas berättelser.

Det trygga välkända och det spännande nya
En ny termin börjar. Det blir inte långt mellan avslutningen av förra
terminen och förberedelserna för nästa.
R.… det är jobbigt dels när man har gått, man har så lite ledigt där vid
jul. Sen ska man börja på ny termin då direkt. Det är skillnad mot om
man har ett helt sommarlov, då är man lite mer utvilad och man tycker
det ska bli kul och börja igen. (Kristina)

Det är början på något nytt, men ändå inte helt och hållet. Tre
terminer med upplevelser och erfarenheter finns med i bagaget. Det
har inneburit bekantskap med det som karaktäriserar PBL, och
bilder har vuxit fram om vad sjuksköterskeutbildningen innebär.
Föreställningar finns om innebörden av att vara sjuksköterska och
att ta eget ansvar för studierna. Studiehandledningar, basgrupper,
handledare, studieuppgifter, seminarier, praktik och tentor är en del
av utbildningsvardagen. Välkända är också kurskamraterna och de
flesta har hittat särskilda vänner inom kursen att umgås och diskutera med. Nu väntar möten med nya lärare, nytt innehåll att studera,
och nya praktikplatser där spännande händelser och utmaningar
finns i sikte.
De första veckorna av terminen får studenterna en hel del
information om hur terminen är upplagd och vad den innehåller.
Lärarna delar ut skriftliga dokument och går igenom vad de innebär. Det rör sig exempelvis om studiehandledningen med mål och
teman, en övergripande planering för terminen, med översikt av
teori- och praktikperioder, tider för inlämning och uppföljning av
olika uppgifter, tentamina och omtentamen. Några informationstillfällen är speciellt knutna till vissa uppgifter, exempelvis den enkätstudie som ska genomföras. Dessa tillfällen är kombinerade med
lektioner som rör innehållet i uppgiften. När det gäller enkätstudien
behandlas exempelvis hur en enkät kan konstrueras. Annan
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informationstid, kombinerad med diskussion, ägnas åt den praktiska utbildningen i terminen. Lärarna tar upp vilka praktikplatser
som finns tillgängliga och studenterna diskuterar krav på, och vad
de förväntar sig av sjuksköterskehandledarna på praktikplatsen.
Informationen har till stor del sina paralleller med tidigare
terminer. Det går att känna igen strukturer, som exempelvis teman,
studieuppgifter och teori- och praktikperioder, och ha en idé om
vad det kan komma att innebära. Med den information som ges,
och egna erfarenheter från tidigare terminer, görs en planering för
kortare eller längre perioder. En planering känns nödvändig för att
klara situationen när olika aktiviteter har kommit igång.
I: Vad har du för tankar inför det du vet om termin fyra nu?
R: Det är väl att man ska, jag tänker att…jag tar liksom en vecka i
taget, …vissa hållpunkter som vi har fått att då och då ska dom
arbetena vara inlämnade. Då vill jag gärna ha framförhållning, jag vill
planera. Jag vill inte sitta sista kvällen innan, sitta och skriva, utan jag
vill planera. Lägga upp en strategi, så att inte allting ser ut som en stor
massa som är jättesvår att komma igenom. Utan man tar vissa delar
och prioriterar, efter hand,…men någon sådan har jag inte gjort än,
men det ska jag göra. (Stina )

Studenterna verkar inte finna någon anledning, så här i början av
terminen, att fråga om fler detaljer när det gäller teman, mål och
uppgifter. Desto angelägnare blir det att reda ut hur det egentligen
är med datum för ordinarie tentamen och omtentamen. Reaktioner
hos studenterna tyder på att de uppfattar att det är överraskningar
på gång. Flera frågor ställs, och upprörda kommentarer fälls, om
hur ska det gå att hantera och hinna med att läsa mellan dessa
tillfällen. En annan händelse som också väcker protester och frågor
är ändrade rutiner för den kopieringspärm som innehåller material
till föreläsningarna. Hänvisning görs till att studenter har klagat på
kopieringskostnader - men det uppfattas av studenterna som ett
misstag. De här händelserna ger upphov till att studenterna sinsemellan diskuterar vilken inställning lärarna har till studenter. De
tycker att det finns en hel del som tyder på att de inte litar på
studenterna och studenters förslag tycks inte duga. En besvikelse
finns inför en, av studenterna uppfattad, utebliven dialog.
R: Jag känner inte att vi blir behandlade som vuxna, att vi klappas på
huvudet väldigt ofta. Plötsligt är det mycket regler i den här terminen
som vi inte har haft förut, för reglerna skull lite grann. Man gömmer
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sig lite bakom, så är det, så har det varit, så ska vi ha det, vi kanske
inte riktigt vet varför men vi ska ändå göra så… Ja, du vet den här
pärmstriden t.ex. med papper och pärmen. Av någon anledning var det
svårt att flytta den till biblioteket, bara en sån liten sak. Eller, vi har
diskuterat i basgruppen att man ska lämna in när man inte är där.
Vissa handledare har tidigare lossat på det och tyckt kanske att det
strider lite emot själva grundidén. För det borde vara ens eget intresse
och se till att man hänger med ändå. Det tror jag att dom flesta skulle
göra i alla fall (Tyra)

Under föregående terminer har studenterna bildat sig uppfattningar
om vad det egna ansvaret kan innebära. När lärarna tar över och
planerar sådant som uppfattas höra till det egna ansvaret, upplevs
det som kränkande. Den tid som studenterna tycker hör till deras
egna angelägenheter att planera innehållet för, ska inte lärarna försöka ta kontroll över. Genomförandet av uppgifter som man nu
som student uppfattar som självklara att behärska på egen hand, i
det här skedet av utbildningen, tycker inte studenterna är lärarnas
sak att övervaka. Inlämningsdatum för uppgifter, och angivelser om
vad som händer om inte detta efterlevs, skapar känslor av att det
förväntas att studenterna ska försöka smita undan. Sådana handlingar från lärarna tycker studenterna signalerar att de egentligen
inte tror att studenter är kapabla att ta eget ansvar och inte är
intresserade av att lära sig det behöver.
R. … jag tyckte inte om lärarna så där i början. Dom skulle liksom
visa på nåt sätt, att nu. Man skulle visa sig lite, respekt…gör ni inte
det här så blir det si och så. Men man läser ju liksom för sin egen skull
och vet ju vad man bör göra. Men dom skulle visa hela tiden och då
tyckte jag det var jobbigt. Det var nog mest det att det började lite
snett och så där. (Kristina)

Basgruppsarbetet startar i en för terminen ny grupp. Indelningen i
grupper har gjorts av lärarna. Alla i kursen känner varandra mer
eller mindre, men i den nya gruppen finns några som inte har arbetat ihop förut, och handledaren är ny för samtliga studenter. Nu
gäller det att komma lite närmare underfund med vilka som finns i
gruppen, och komma överens om hur arbetet ska gå till. Det är
roligt att arbeta ihop med nya "kamrater". Farhågor finns att det
kan bli svårt att få arbetet att fungera när det är så många studenter
i varje grupp. Grupperna består av åtta studenter och handledaren.
Ett stort antal studenter betyder många åsikter som ska samsas.
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Enligt erfarenhet så brukar det fungera bättre när det är en mindre
grupp.
R: …vad jag tycker är roligt är att det är ingen i basgruppen som jag
har varit med innan…det är lite roligt. Vad jag är lite mer negativ till
är att vi är så många. Jag har aldrig varit i en så stor basgrupp tidigare.
Min erfarenhet innan är att ju mindre den är ju bättre fungerar det, nu
är det så många viljor som ska komma till tals. (Sylvia)

Det finns olika erfarenheter av, och åsikter om, hur basgruppsarbetet ska utformas. Vid det första basgruppstillfället berättar var
och en om sig själv, sin uppfattning om att läsa enligt PBL och erfarenheter man skaffat sig under utbildningen. Samtalen i gruppen
präglas av viljan att ta vara på det man tycker har fungerat bra och
försöka undvika det som inte brukar vara bra. Gruppen enas om ett
gruppkontrakt:
Sträva efter att komma i tid och stanna kvar hela tiden.
Sträva efter att få igång en bra diskussion; vara bra påläst, komma
med frågor osv.
Våga ge och ta kritik.
Vid frånvaro - 5-10 minuter vid nästa basgruppstillfälle för att tillföra
kunskap, få chans att ställa frågor.
Börja basgruppen med disposition över tiden.
Handledarens roll: kunskapsresurs, hjälp att hålla sig inom området.

Det första temat i terminen "Sjuksköterskans undervisande och
vägledande funktion" startar också vid första basgruppstillfället. En
utgångspunkt, (verklighetsanknuten situation, s 35, s 83), som
illustrerar en parodi på Skinners försök med möss i samband med
inlärning, börjar bearbetas i gruppen. Efter brainstorming och diskussion kommer gruppen fram till följande frågeställningar: Vad
påverkar inlärningsprocessen? Vad underlättar och vad hindrar?
Vilka för- och nackdelar finns med olika pedagogiska inriktningar?
I slutet av första veckan är det dags att fördela praktikplatser.
Studenterna gör själva en fördelning av de platser som finns tillgängliga. När denna fördelning görs blir det tydligt att det uppfattas
mycket betydelsefullt vilken praktikplats man som student får tillgång till under terminen. Samtliga studenter är mycket engagerade i
denna process. Vilken typ av avdelning som passar bäst beror på
varje students praktik förra terminen, framför allt om karaktären på
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avdelningen var medicinsk eller kirurgisk, och vilka möjligheter
det fanns att komma i kontakt med och träna på sådant som uppfattas som viktigt. Det bästa är om praktikplatsens inriktning stämmer med det innehåll som studeras i terminens teman. Möjlighet
ska framför allt finnas att träna på "sjuksköterskeuppgifter". Geriatrisk avdelning är ur denna synvinkel inte populär. Det är inte heller
bra att tvingas resa någon längre sträcka, det stjäl värdefull tid och
blir jobbigt när man praktiserar sent på kvällarna.
R: Först så tyckte jag det var jättetråkigt att behöva åka så långt,
särskilt när det bara är en i hela klassen som behöver resa. Det var
jättetrist, ja det var fler, men dom tog ju dom geriatriska platserna, det
är jag väl glad att jag slipper i och för sig. …Men det går faktiskt bra
också, det enda är att det är trögt att gå upp och det är segt när jag
slutar sent. Jag är kanske hemma kvart över elva, så börjar jag kvart i
sju. Då måste jag gå upp kvart i fem och då sover jag fyra, fem timmar
max och det tar på krafterna. (Mimmi)

Den praktiska utbildningen framstår som viktig för studenterna. En
rättvis fördelning eftersträvas med ovan nämnda kriterier som
grund. Trots dessa ambitioner visar det sig omöjligt att reda ut, det
blir lotten som får avgöra. Om någon drar en lott som visar sig vara
helt fel i förhållande till kriterierna så är det tillåtet att ta en ny lott.
Det går också bra att byta med en kurskamrat.
Basgruppsarbetet fortsätter. Vid andra basgruppstillfället följer
studenterna upp sina frågor. Diskussionen i gruppen kommer till
stor del att handla om PBL i förhållande till de pedagogiska teorier
man studerat. Nedan följer några utdrag ur diskussionen:
Vad skiljer PBL och traditionell pedagogik? Är PBL bättre? Några
fördelar med PBL kan vara att man lär sig värdera källor och söka
kunskap själv. Men är det inte onödigt att själv söka information, när
det finns sådant man ändå måste lära sig? Risken är att man missar
viktiga delar när man själv ska avgöra vad man ska läsa. En skillnad
finns väl mellan PBL och hur Skinner ser på motivation - inre och
yttre belöning? PBL bygger ju på att man själv är motiverad. men om
man inte är det då? Gruppen är relativt enig om att man lär sig att se
helheter och tänka själv när man tillämpar PBL. Är det då alltid
nödvändigt att göra det - det finns ju sådant man behöver plugga in.

En ny utgångspunkt, som aktualiserar sjuksköterskans funktion i
hälsoarbete, presenteras för det fortsatta arbetet. Bearbetningen av
denna följer till en början samma mönster som vid det tidigare
- 98 -

tillfället, men vid en diskussion om hur innehållet i brainstormingen ska användas, och hur frågor och inlärningsbehov ska formuleras och hanteras, framkommer mycket olika åsikter. Gruppen
bestämmer sig för att pröva en lite annorlunda form att arbeta efter
till nästa gång. Det viktiga blir att komma överens om en övergripande frågeställning. Var och en avgör sedan hur de vill hantera
innehållet i brainstormingen, och hur inlärningsbehoven formuleras. Frågeställningen som ska bearbetas till nästa gång blir: Hur ska
jag som sjuksköterska påverka en patient att ändra sin livsstil?
Studenterna följer upp basgruppsarbetet på olika sätt. Frågeställningar som formulerats i basgruppen uppfattas olika. För någon
känns den otydlig, för någon annan öppen för olika möjligheter att
söka svar. Mer eller mindre systematiska sätt och kritiska ögon när
det gäller att söka och använda källor tillämpas av studenterna. I
dagböckerna mellan basgruppstillfälle 2 och 3 går det att läsa:
Viola, dagbok, 29/1: Läser igenom anteckningarna från basgruppen.
Känns förvirrat och luddigt med så stor och bred problemformulering,
var ska jag börja läsa? Bestämmer mig för att skjuta upp det hela till
helgen. Lite senare tittar jag i alla fall i bokhyllan efter lämpligt
material. Hittar några böcker i sambons hylla som verkar intressant,
bläddrar förstrött. Känner mig ändå ganska inspirerad efter
basgruppen och bestämmer mig för att läsa ett kapitel för att få en
introduktion
Lilian dagbok, 30/1: Idag började jag fundera på vad jag skulle leta
efter för litteratur för att kunna svara på basgruppens frågeställning.
Kom fram till att det nog inte blir lätt. Det finns nog ingen bok eller
artikel med ett givet svar. Jag kom på att jag hade en bok i pedagogisk
psykologi som jag lånade för ett tag sen, kanske finns det något i den?
I skolan kopierade jag några kapitel ur "Pedagogik och omvårdnad".
Jag trodde att den skulle ge mig aspekter ur pedagogik kopplat till
omvårdnad. Läste inte så mycket idag utan inventerade mest vad jag
hade för material. Tanken slog mig att jag påverkas mycket av vad
andra läser. Jag såg och hörde i skolan att många hade boken eller
hade kopierat ur Pedagogik och omvårdnad och då tänkte jag - kanske
den är bra.
31/1 Idag läste jag lite ur "Pedagogik och omvårdnad". …När jag läser
försöker jag ha basgruppens frågeställning i bakhuvudet. Märkte att
"Pedagogik och omvårdnad" kanske inte handlade så mycket om det
vi hade frågat oss, men vissa delar var bra att läsa ändå.
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Teoriperioden fortsätter med basgruppsträffar och föreläsningar.
Föreläsningarna som erbjuds är välbesökta, och studenternas kommentarer tyder på att de flesta uppfattas som bra. En stor fördel är
när föreläsarna kan bidra med relevanta källor som kan användas i
basgruppsarbetet. Under rasterna pratas om fritidsnöjen och annat
som inte har direkt med utbildningen att göra. Stämningen bland
studenterna präglas av att det än så länge är ganska lugnt. Trots det
så framkommer att det gäller att börja tänka och planera framåt.
Det finns exempelvis vetenskaplig metodik som kommer längre
fram, det verkar inte roligt, men det måste göras.
Kristina dagbok, 31/1: Idag var tre bra föreläsningar. Jag kopierade 3
artiklar om patient undervisning som en föreläsare lämnat.
Fredagskvällar pluggar jag aldrig, med undantag innan tentamen.
1/2 Eftersom vi inte kommit igång riktigt i terminen än, så har jag inte
så mycket uppgifter jag kan börja på än, brukar annars försöka börja i
tid. Har söndag och tisdag ledig också innan nästa basgruppsmöte så
lördagen blev en helledig studiefri dag.
4/2 Ledig dag för hemstudier. Läste igenom ett kapitel om samtal och
undervisning i Medicinsk och kirurgisk sykepleie (Hallbjörg) som jag
lånat. Det fanns vissa bra delar som jag antecknade. Man kunde
relatera mycket till de tre artiklarna, som var väldigt bra. På e.m. läste
jag i en statistikbok och tittade på anteckningar från tidigare statistikföreläsningar. Börjar fundera på vad jag ska köpa för vetenskapsteoribok, behöver någon att läsa i till tentan, men har ingen aning om
vad. Föreläsningarna i vetenskapsteori har varit svåra. Ska fråga en
kompis i termin 6 vad hon hade för bok/böcker till vetenskapsteori
och statistiktentan. Denna tenta fasar jag för, det är så ointressant att
läsa om. Statistik kan vara lite kul med formler och matematik.

PBL är inte så revolutionerande längre. Tre terminer har gjort att
det känns lite tryggare. I början var det svårt att sovra vad som
skulle läsas. Då lånades ett stort antal böcker och allt togs med till
basgruppen. I basgruppen har man så småningom lärt sig att värdera litteratur, och rikta sökandet mot det som behandlas i gruppen.
En faktor som underlättar sökandet nu lite längre fram i utbildningen är att det som studeras mer och mer relaterar till sjuksköterskeyrket, och då går det lättare att bedöma nyttan av olika källor.
R: I termin ett var det mer att man skulle tänka hur ska man göra, hur
funkar PBI? Liksom anpassa sig till hur PBI ska vara. Det var ju mest
att jag försökte leta efter böcker. Man gick på biblioteket och sökte
jättemycket olika böcker. Ibland var böckerna gamla som gatan och då
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gav dom inte så mycket. Det kom jag på, man fick ju värderat i
basgrupp - ja, den här boken var skriven -63 om barnuppfostran. Det
har ju förändrats en hel del tänkte man då. Men sen blev det i termin
två, då kom man in mera i hur man skulle tänka. …Det var ju att
samla information och använda det till basgruppen,…kunna tillämpa
på utgångspunkten. Men sen blir det mera, att det man läser ska man
kunna tillämpa, sen när man blir färdig sjuksköterska. (Stina)

Det är fortfarande svårt att bedöma relevant nivå i studierna, men
det går till viss del bättre nu. En viss hjälp ger basgruppsarbetet. De
diskussioner som förs där med kurskamraterna ger ett visst underlag för jämförelser. Handledaren finns också där som en säkerhetsventil om det skulle bli fel.
I: Vad är det du tycker att du har kommit in i?
R: Ja det här sättet att man letar efter litteratur lite mer, sorterar vad
man ska läsa, i viss mån även vilken nivå man ska ligga på. Fast det är
fortfarande svårt efter som man läser djupare och djupare i regel…
I: Mm, så det är svårt tycker du, det här med nivå?
R: Jaa. Fast ofta kan ju handledaren hjälpa till med det i basgrupperna
och att man hör lite vad de andra ligger när man diskuterar. (Sylvia)

Planeringen för den praktiska utbildningen måste också göras,
exempelvis ta kontakt med den avdelning där man ska tillbringa
terminen. Erfarenheter från förra terminen talar för att det blir
mycket nytt när praktiken väl är igång. Det bra att vara ute i tid och
förbereda det som går. Att bekanta sig med miljön på avdelningen,
och de personer som arbetar där, innan praktiken påbörjas är ett bra
sätt.
R: Vi tre studenter som är här avdelningen ringde och bad att få
komma upp en dag innan vi började. Det var inga problem. Dom
visade oss runt lite snabbt och vi fick schema.…Det kändes skönt, då
var inte allt helt nytt, när man kom hit första gången. …Vi märkte att
förra terminen kom man till avdelningen samma dag och det kändes
lite, …det blev så otroligt mycket nytt, nya intryck. Så det är skönt att
veta lite, åtminstone hur lokaliteterna såg ut. …Vi diskuterade det och
tyckte det verkade bra och gå upp och presentera sig, även för dom att
veta vilka vi är som ska dyka upp. (Astrid)

Innan praktiken tar sin början görs en skriftlig planering för den
tiden. Det är en uppgift som föreskrivs i studiehandledningen. Studenterna skriver då ned mål de vill uppnå under praktiken. Målen
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är relaterade till målen för terminen, men anpassas efter individuella behov, och det man har kommit i kontakt med tidigare.
I: Har du planerat något själv inför terminen?
R: Jo det ska vi göra innan vi går ut på praktik. Vi ska skriva upp
inlärningsmål. …Det är vad man vill få ut av praktikplatsen. Då är det
dels det som står i studiehandledningen som vi ska lära oss den här
terminen. Men det kan hända att man har saker kvar från tidigare eller
sånt som man inte tycker att man har tränat tillräckligt. (Sylvia)

I temat "Sjuksköterskans undervisande och vägledande funktion"
ingår en uppgift att planera en undervisningssituation som rör hälsa. Den presenteras och genomförs tillsammans med övriga kursdeltagare i ett seminarium. Uppgiften planeras och genomförs av de
studenter som arbetar i samma basgrupp. Studenterna kommer
överens om tid och träffas i biblioteket för planering. Innehållet i
uppgiften diskuteras och sedan görs en uppdelning i olika ansvarsområden. Några ska beskriva teoretisk pedagogisk bakgrund, och
några ska genomföra ett rollspel som illustrerar undervisningssituationen. Ett annat ansvarsområde blir att initiera och hålla i en
diskussion efter rollspelet. En student beskriver sina förberedelser i
dagboken.
Viola dagbok, 30/1: Läser igenom kopierade häften inför seminariet i
pedagogik. De handlar om dialogpedagogen Bruner, som vår basgrupp
tänkt använda. Stryker under det viktigaste. Läser om injektionsteknik
vid diabetes, som vårt rollspel på seminariet ska handla om.

Bearbetningen av det nya temat "Omvårdnad vid förändrade förutsättningar för nutrition, metabolism och elimination" börjar i basgruppen dagarna innan det är dags att gå ut i praktik. Utgångspunkten som bearbetas handlar om en äldre kvinna och en yngre
man, som båda har diabetes. Frågeställningarna som gruppen formulerar är: Hur uppstår diabetes? Vilka typer finns? Hur behandlar
man diabetes? - En viktig grund blir att alla ska läsa för att förstå
patofysiologin avseende diabetes till nästa gång.
Nu har det blivit dags att ge sig ut till de olika praktikplatserna.
Den här terminen känns det som man vet vad som väntar. Även om
avdelningen är ny så finns det likheter mellan olika sjukhusmiljöer,
som gör att det är lättare att orientera sig.
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R: Det är en ny avdelning och mycket nya intryck. Men det är mycket
lättare den här terminen. Det är mycket som påminner, man börjar
komma in i sjukhusrutinerna. Förra terminen var liksom allting nytt.
…Upplägget på avdelningarna är lite lika. Man vet lite vem som gör
vad, …det är ganska skilda saker rent medicinskt, men man känner till
rutinerna lite i alla fall. Förra terminen, allt, hela sjukhusmiljön var ny.
Det behöver man inte sätta sig in i så mycket nu. (Astrid)

Studentgruppen skingras när det blir dags för den praktiska utbildningen. Var och en lägger scheman som ska stämma med den sjuksköterska som är handledare på den aktuella avdelningen, och
schemalagda aktiviteter på skolan. Det är en hel del att ta hänsyn
till, olika behov och önskemål som rör utbildningen behöver pusslas ihop. En viktig aspekt är också att schemat går ihop med privatlivet. Schemaläggningen vill studenterna ha kontroll över och styra
så mycket som möjligt efter egna behov. Det uppskattas inte att
"klinikläraren" tar över och lägger sig i.
R: Vad tar jag hänsyn till? Först och främst kollar jag min handledare,
hennes schema och utgår ifrån det. Men har hon t.ex. mottagning tre
dagar på en vecka, vill jag inte gärna följa med. …Jag försöker få in
tre dagar på en vecka, och fyra dagar nu i början. Nästa vecka ska jag
gå fyra dagar, sen är det ju skolan, och helger tycker jag är ganska
skönt och vara ledig (skratt) eller inte jobba på. Men nu ska vi göra
två helger också, så jag ska jobba näst, nästa helg…vad tar jag mer
hänsyn till? Om jag ska åka hem. (Mimmi)
R: Jag tycker i alla fall det är skönt om man i största möjliga mån får
lägga schema som man själv vill. Så man kan anpassa det efter vad
man gör på övriga tider. Det är skönt om man inte har en kliniklärare
som styr allt för mycket, utan att man får styra en del själv. (Astrid )

Planeringen av praktiken har påbörjats innan det är dags att börja
på praktikplatsen. En så kallad inlärningsplan ingår som tidigare
nämnts i uppgifterna för terminen (finns i samtliga terminer med
praktik). När en viss bekantskap gjorts med aktuell avdelning, och
möjlighet har funnits att se verksamheten som pågår, väcks behov
av att precisera planeringen. En betydelsefull faktor för studenten i
denna planering är vad praktiken i tidigare terminer har inneburit,
vad man varit med om och fått pröva på att göra. Det utgör underlag för vad studenten bedömer behöver tränas mer, och vad som är
viktigt att se till att få vara med om. Att erkänna att det är saker
man redan kan är svårt. Det känns som om mer träning behövs. Ett
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mål för flera studenter den här terminen är att försöka uppmärksamma patientens behov och inte enbart koncentrera sig på det tekniska genomförandet.
R: Det är inte så mycket nya, det är egentligen inga nya tekniska
moment vi går igenom rent färdighetsmässigt den här terminen. Man
har ju övat lite grann, men man är ju inte fullärd än (skratt), så jag har
med mycket av det jag haft förut. Men sen märker man också den här
terminen, man får kanske ta den här patientbiten mer, att bemöta på
rätt sätt. …Och även när det gäller den tekniska biten, att inte bara
kunna utföra allting rent tekniskt, utan även…förut har man varit så
där pillig och riktat all uppmärksamhet på det tekniska momentet
(skratt). Så man har glömt patienten. Det blir väl målsättningen i år att
man ska få med patienten lite mer. …Sen har jag utgått ifrån i princip
vad det är vi ska lära oss och kunna efter den här terminen enligt
studiehandledningen. Men jag kan tänka mig sen att jag kanske får
lägga till mål eller ändra mål. Man vet inte riktigt än vad som är
genomförbart här heller…men jag tycker ändå att jag har tagit såna
mål som borde gå att öva på här. (Astrid )

Det är spännande att vara ute på praktikplatsen. Kontakten med
sjuksköterskeyrket och den miljö där det kommande yrket utövas
känns nära. Trots att praktiken till viss del är känd så är det mycket
nytt att sätta sig in i. Här finns patienter med sjukdomstillstånd man
inte träffat på tidigare, personalen är nya bekantskaper och organisationen är annorlunda. Hela tiden finns det saker att lära sig och
det gäller att se till att få vara med om så mycket som möjligt.
R: Min handledare har gynekologisk mottagning också. Dom dagar
hon är på mottagning ska jag kanske bara vara med en eller två, det är
ju inte det vi ska göra egentligen. Men då finns det andra jag kan följa
med. På polsalen ex., kan man vara med om det händer något,
…likadant ska jag vara med på förlossningen en eller två dagar. Det
ska bli jätteroligt, och på operation också. Jag ska försöka få in så
mycket jag bara kan, så jag kan lära mig. …I går, kom sjuksköterskorna och sa till mig, nu är det blodgruppstagning, vill du ta?, här ska
vi dra ett drän! Så man får vara med och göra och titta.(Mimmi)

Snart är det dags för teoridag och basgruppsträff igen. Under en tid
har studenterna lagt dessa tankar lite åt sidan, och fokus har varit
det som händer på avdelningen. Mer och mer gör kraven från skolan sig gällande. Nu måste man planera så att det går att läsa till
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basgruppsträffarna, genomföra olika uppgifter, och hålla igång studierna i förhållande till basgruppsarbetet även när det är praktik.
R: Ja, jag har läst lite om diabetes, det har jag och sen är jag ju ledig i
morgon, (skratt). Men jag har lagt det lite åt sidan faktiskt. Jag kände
det förra veckan, jag hade varit mycket här och man hade mycket i
huvudet. Så jag tänkte nog lägga tyngden på det i morgon när jag är
ledig. …Men jag har läst lite på kvällarna och tagit lite i taget. Vi hade
ju en väldigt bra föreläsning, med X, ja, du var med. Den gav ju
väldigt mycket av det som vi skulle läsa till på torsdag, tyckte jag. Så
det tänkte jag repetera i morgon, kolla lite på det…men nu har jag
kopplat bort lite den här veckan. Men så kommer jag inte att kunna
göra sen, sen får man ha flera bollar i luften. Allra helst när dom här
uppgifterna kommer i gång från skolan. (Sara )

Splittring och konkurrens i lärandet
De första veckorna på praktikperioden har passerat och nu börjar
studenterna visa tecken på att det känns som om "allting" är på
gång samtidigt. Basgruppsarbetet är i full gång och det är mycket
att göra på avdelningen. Att klara av praktiken känns viktigast just
nu. Det tar lite tid att bli "hemma" på avdelningen så det går att
göra saker självständigt. Engagemanget i praktiken kräver energi,
och det är svårt att finna ork och intresse för basgruppsarbetet, särskilt om det handlar om något som inte alls är aktuellt på avdelningen.
R. Den här veckan jobbar jag fyra dagar och sen är det skolan på
fredag. Nu kretsar det mesta kring praktiken, jag orkar nästan inte läsa
när jag kommer hem då. För i måndags då gick jag t.ex. på praktiken
först, sen var jag på skolan till fem ungefär, och så börjar nästa dag
kvart i sju. Sen har man ju andra fritidsintressen, jag spelar fotboll och
tränar väldigt mycket, och det känner jag att jag vill göra för man vill
koppla av på något sätt. Så plugga, skolan kommer väldigt åt sidan så
här i början tycker jag,.…Det känns inte riktigt viktigt på något sätt.
För mig är det viktigt att komma in i avdelningen. Ska jag kunna lära
mig någonting vill jag bli väldigt självständig. Då måste jag gå in för
det till hundra procent annars så funkar det inte. Då ska man hem och
läsa till basgruppen om något som man inte ens har på avdelningen.
Det känns inte direkt intressant…I går satt jag och läste lite men jag
satt och sov nästan. Man är inte van och jobba, eller gå hela dagarna,
så där. Det brukar bli bättre när man börjar vänja sig. (Maude )
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Flera av studieuppgifterna ska genomföras och redovisas i den
kommande teoriperioden. De olika uppgifterna görs tillsammans
med olika kompisar. Svårigheter tornar upp sig, då det är svårt att
få ihop gemensam tid. De som är involverade har olika scheman för
den praktiska utbildningen. Ofta blir det träffar sena eftermiddagar
efter praktiktiden som används för att arbeta med uppgifter.
Under teoridagarna råder hyperaktivitet på raster och luncher
angående arbete med gemensamma uppgifter. Små grupper av
studenter, som ivrigt diskuterar och skriver, syns vid olika pauser i
matsalen. Tiden utnyttjas maximalt under dagarna som är gemensamma på skolan, och möjligheter finns att träffas. Förutom schemalagda basgruppsträffar är teoridagarna ofta fyllda av föreläsningar.
Basgruppsarbetet under den här perioden präglas till viss del av
missnöje, och en stämning av det inte fungerar riktigt bra. Studenterna är till synes förberedda inför träffarna. De har med sig anteckningar och litteratur, och de har arbetat med de inlärningsmål som
överenskommits. I intervjuerna berätta studenterna att de använder
tid efter praktikdagen slut och lediga dagar för förberedelser. Basgruppsarbetet utmärks av svårigheter att få igång diskussion om
och tillämpning av det som studerats. Vid ett flertal tillfällen går
arbetet trögt och stämningen känns irriterad. Gruppen har problem
med att hitta former för arbetet. Det aktualiseras i utvärderingarna,
men studenterna tycker att det är svårt att få till stånd en förändring. En hel del frånvaro i gruppen bidrar till diskontinuitet och irritation. Genom suckanden, stönande och kommentarer innan och
efter basgruppsträffarna, ges uttryck för att det är en arbetsam period. En del av det bottnar enligt studenterna i att det är svårt att
planera in möten, och få tid att arbeta tillsammans med aktuella
studieuppgifter.
I basgruppsarbetet går arbetet vidare med i stort sett samma
karaktär på frågeställningarna. En utgångspunkt som behandlas
under den här perioden rör en patient med prostataförstoring. Frågeställningarna som formuleras aktualiserar i första hand symtom,
diagnos och behandling av detta sjukdomstillstånd. Under perioden
påbörjas också bearbetning av en utgångspunkt som beskriver en
kvinna som läggs in som "akut bukobs". Frågeställningarna som
formuleras i relation till denna utgångspunkt är mer inriktade mot
sjuksköterskans funktion: - Vilka prover ska tas? Vilka obser-
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vationer görs av sjuksköterskan? Vad ska vi som sjuksköterskor
tänka på?

Andhämtning
Denna splittrade tid, med praktik, uppgifter och basgruppsarbete,
mynnar så småningom ut i en längre sammanhållen teoriperiod. Ett
visst lugn infinner sig en bit in på denna teoriperiod, vilken infaller
i mitten av terminen. Veckorna präglas av basgruppsarbete, olika
seminarier där studieuppgifter följs upp, och föreläsningar som rör
innehållet i aktuellt tema och vetenskaplig metodik. En tentamen i
läkemedelsräkning genomförs. Den utgör inga större bekymmer för
flertalet studenter och passerar ganska obemärkt. En del uppgifter
kan avslutas och betraktas som klara. Det upplevs som en lättnad
och bidrar till att det känns bättre att planera vidare.
R. Nu är omvårdnadsplanen ur vägen och enkäten är inlämnad. Vi har
seminariet nästa vecka. Vi har gjort vår medicinsk-tekniska uppgift
och analys av en rapport. Det har klinikläraren på avdelningen och
följt upp. Näringsvärdesberäkningen har vi inte gjort. Den ska vi göra
när vi kommer tillbaka har vi tänkt. Sen har vi den där undervisningseller den pedagogiska rapporten. Den har vi inte heller skrivit. Det blir
nu efter påsk också. Nu har man varit i flera olika grupper, man
jobbade med några med omvårdnadsplanen, och sen med andra i
enkäten. Så det har varit många man skulle få ihop det med, alla har ju
så olika tider. Nu är mycket över och det känns skönt. (Astrid ).

Basgruppsarbetet är fortfarande lite trögt och trevande. Osäkerhet
uttrycks om hur träffen ska användas på ett bra sätt. Med inflytande
från basgruppshandledaren inriktas en del av diskussionerna mot
omvårdnadsplanering. Det gäller patienten som lagts in som "akut
bukobs" och som i ett senare skede opereras för tarmvred.
En basgruppsträff ägnas denna period åt en längre utvärdering.
Träffen är inplanerad på schemat, inte från studenternas önskemål.
Samtliga studenter engagerar sig och bidrar i en diskussion om vad
som utgör problem och hur förbättringar kan göras. En och en berättar studenterna hur de ser på sin insats i gruppen, vad de har
bidragit med, och funderingar de har om vad de skulle vilja ändra
på. Dessa inlägg bildar underlag för diskussioner om hur gruppen
fungerar gruppdynamiskt tillsammans och handledarens funktion.
Vidare diskuteras hur utgångspunkterna bearbetas, och hur det
innehåll som var och en studerat inför basgruppsträffen hanteras.
- 107 -

Utvärderingen mynnar bland annat ut i att gruppen bestämmer sig
för att försöka åstadkomma djupare diskussioner avseende innehållet. Det ska man försöka nå genom att formulera mer problematiserande frågeställningar, ta med sig "svåra frågor" som uppstår
när man läser, och att inte ägna tid åt att redogöra för det som alla
borde ha läst. En överenskommelse blir att handledaren ska avvakta
mer innan inlägg i basgruppsarbetet görs.
Tiden som är planerad för aktiviteter inne på skolan, och där
inte praktik pågår samtidigt, känner studenterna att det gäller att
utnyttja. Perioden innan har utmärkts av den splittring studenterna
upplever när praktik och teoridagar varvas. Under den här teoriperioden vill man därför passa på och läsa så mycket som möjligt.
Det är inte helt lätt att finna den tiden ens under denna period.
Dagarna är upptagna av olika aktiviteter.
R. Man önskar väl att dygnet hade några fler timmar,…i alla fall, för
veckorna man är inne i skolan. Dom går så otroligt fort, dom bara
schwischar till och så är man ute i praktik igen, så kommer tentorna
snart. Man vill ju hinna läsa så mycket som möjligt när man är inne i
skolan. …Ändå är man ju inte ledig när man kommer hem. Då ska
man sätta sig och läsa ännu mer. (Sara)

I slutet av den sammanhållna teoriperioden har studenterna en basgruppsträff där utgångspunkten aktualiserar inflammatoriska tarmsjukdomar. Försök görs att följa upp intentionerna från den tidigare
utvärderingen, och frågeställningar som uppfattas lite mer problematiserande formuleras: Varför uppstår fistlar vid MB Chrohn?,
Vilka mekanismer ligger bakom uppkomsten av magsår via enterokocker? Varför har patienten blodig avföring vid ulcerös colit, men
ej vid MB Chrohn? Beslut fattas att samtliga ska läsa grundläggande patofysiologi för att förstå och förklara dessa frågor. Ingen
kategorisering av den genomförda brainstorming görs, den får var
och en använda som underlag i sitt läsande. I utvärderingen framkommer att studenterna tycker att det har känts bra i basgruppsarbetet. De här frågeställningarna tror man kan leda till diskussioner om vad som är svårt att förstå, och inte stanna vid redogörelser för vad var och en har läst.
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Inriktning på att klara avgörande hinder
Teoriperioden avslutas med en vecka som är avsedd för att påbörja
det egna projektarbetet, tema ”Fördjupningsarbete i omvårdnad".
En hel del tid spenderas på Hälsouniversitetets bibliotek (HUB),
där projektgrupperna träffas för att planera. Nu visar studenterna
tecken på att de uppfattar att det är slut på den relativa friden som
infunnit sig under teoriperioden. Det är dags att ta itu med den
praktiska utbildningen och studieuppgifter som återstår. Det första
stora hindret under terminen, tentamen i vetenskaplig metodik,
börjar torna upp sig. Energin fokuseras nu på att bilda sig en uppfattning om vad den tentamen kan innehålla, och hur den ska klaras
av. Ämnesområdet känns nytt, och det finns inte några direkta
gamla strategier att förlita sig på. Basgruppsarbete, praktik och
annat, får läggas åt sidan för tillfället.
I. Den tentan blev ett stort avbrott för er på något sätt?
R. Jaa, det var ju några veckor där, i alla fall sista två veckorna, eller
veckan innan där. Då släppte man ju lite på basgruppen, och det där
runt omkring. Då var det ju bara tentan som gällde… (Lilian)

Äntligen är då tentan över. Studenternas kommentarer domineras
av att det är svårt att veta hur det har gått. Det känns helt enkelt
omöjligt att bedöma. En lättnad är att den är gjord för den här
gången, och kvar är känslan att det har kostat mycket energi.
R. …Det är många man pratar med, klasskompisar, som tycker att
efter förra tentan gick luften ur lite …(Lilian )

En allmän trötthet märks också vid basgruppstillfället som följer
strax efter tentamen. Den sista tiden har ägnats åt att läsa till tentamen, och ingen har särskilt mycket att bidra med i temat "Medicinsk teknik". Ett nytt tema "Kvinnors livsvillkor och hälsa" påbörjas, och det framkommer att dess innehåll är något som för de
flesta är speciellt intressant. Vid utvärderingen är studenterna
överens om att basgruppsarbetet fungerar bättre och bättre. Deltagarna kommer till tals mer jämbördigt, de som brukar dominera
försöker invänta andras inlägg, och de som är mer tillbakadragna
har gjort sina stämmor hörda. Diskussionerna när det gäller innehållet har också blivit mer meningsfulla och inriktade på förståelse.
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Nu börjar nästa stora hinder bli aktuellt, tentamen i omvårdnad
och human biomedicin, benämnd terminstentamen. Information om
tentamens uppläggning delas skriftligt till studenterna cirka två
veckor innan tentamenstillfället.
Studenterna börjar förbereda sig för att klara av även detta
hinder. En annorlunda upplevelse den här terminen är att det har
varit en stor tentamen redan. Tidigare terminer har det varit en stor
terminstentamen mot slutet. Det medför att det är inte förrän nu
som det riktigt går att koncentrera sig på den här tentamen. Terminstentamen brukar annars finnas med i tankarna under halva
terminen.
R. Det har varit ju varit lite annorlunda på grund av att vi hade den där
vetmet-tentan där mitt i….Det är precis nu på slutet man har börjat
tänka på nästa tenta då. Den brukar man annars leva med typ halva
terminen.…Börja läsa mycket tidigare. (Lilian)

Den här tentamen kommer att följa upp mer kända områden än den
som rörde vetenskaplig metodik. Även om den också medför stor
anspänning, är upplevelsen att det går att tänka sig lite mer vad den
tentamen kommer att handla om. Strategier läggs upp för vad
studierna ska handla om och hur man ska studera inför tentamen.
Även om basgruppsarbetet har inneburit studier under hela terminen, blir det nu aktuellt att intensivläsa.
R. …man gör ju ingenting dagarna före tentan, man bara sitter med
sina böcker 12 timmar, ja minst 12 timmar om dagen.(Mimmi)
I. Använde du ganska mycket tid just innan tentan för och läsa?
R. Nu var det nog fem dagar, inte hela dagar, men ändå fem lediga
dagar, ungefär.
I. Hur är det i relation till vad du har gjort tidigare under terminen?
R. Förra terminen så var det mer typisk tentaläsning, för då höll jag på
i en tio dagar innan. Men nu blev det inte lika mycket, dels för jag
orkade inte lika mycket, jag försökte förlita mig på det jag hade lärt
mig redan. Det var mer repetition nu kändes det som. Förra terminen
var det mer att jag lärde mig nya saker, 10 dagar innan tentan, så att
säga. Det tyckte jag inte att jag gjorde nu. Det var mer att försöka få
ihop det på nåt vis. (Tyra).

I fokus för studenterna finns "det stora hindret", men det finns
annat som också måste klaras av. Under den här tiden pågår den
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praktiska utbildningen på respektive avdelningar, och i basgrupperna bearbetas temat "Kvinnors livsvillkor och hälsa". Fältstudier
inom mödra/förlossningsvård planeras också in av studenterna i
den här perioden. Verksamheten i praktiken har under terminens
gång mer blivit en vana för studenterna. Det innebär att någon
tycker att det inte är så stimulerande och givande längre. Andra
tycker att det är nu som det verkligen går att arbeta självständigt,
förstå och överblicka det som händer. De olika upplevelserna är till
viss del bundna till vilken typ av avdelning som är aktuell och vilka
erfarenheter som fanns sedan tidigare.
I. Du tyckte du kände igen det du träffade på, på geriatrisk avdelning?
R. Ja, det tyckte jag. Det var lite nya grejer i början, men det var likt
det jag jobbat med. Det hände inte jättemycket. Det var rehabilitering
och omvårdnad, och det fick jag verkligen lära mig. Men det kommer
man in i rätt så snart. Sen blev det likadant, det hände ingenting sista
veckorna. Det känns inte som jag kom nånstans. (Kristina ).

Vid basgruppsträffarna är studenterna väl förberedda och arbetet
upplevs i stort som att det fungerar bra. En grund till detta tycks
vara att det här är ett område som intresserar och engagerar.
Tentamen i omvårdnad/human biomedicin genomförs cirka två
och en halv vecka innan terminen är slut. Studenterna har några
dagar ytterligare att använda till praktik, och de två sista veckorna
är planerade som en period med aktiviteter på skolan.

Att andas ut, blicka tillbaka och framåt
Terminen börjar nalkas sitt slut. Resultaten från tentamen är inte
kända ännu, men i det här skedet går det i alla fall inte att göra
något åt det. Nu tycker studenterna att det bara är att vänta och se
hur det har gått. Det finns blandade kommentarer om tentamen. Det
känns som det har gått bra, att allt inte har lyckats, och att det helt
står i stjärnorna.
Under de sista veckorna på terminen är det flera studieuppgifter
som ska följas upp och bedömas i seminarier eller genom skriftliga
rapporter. Det sista temat för terminen behandlas i basgruppen.
Basgruppsträffarna är fyllda av diskussioner som föranleds av
ämnet. Det är tydligt att "kvinnotemat" är ett område som engagerar. Inriktningen på diskussionerna tycks springa ur en genuin vilja
att få veta mer, och har inte samma inslag av försök att ta reda på
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vad det är som "egentligen" ska bearbetas (enligt studiehandledningen). Anspänningen inför studierna framstår nu inte alls lika stor
som tidigare. Efter tentamen känns inte samma press, och det blir
inte samma intensiva läsning. I stället går det att kosta på sig att använda tid till det som intresserar och verkar roligt. Temat som
gäller kvinnohälsa känns angeläget, både för den kvinnliga studenten som kvinna och som blivande sjuksköterska.
R. Ja, det är så dumt, för att innan tentan så läser man ju jättemycket.
Så gör man tentan, och så har man all tid i världen och läsa till
basgrupperna. Men man gör det inte. Man blir liksom lite tappad, det
blir ingen tenta, det blir ingen uppföljning på det. Så då är det ingen
idé att läsa. Fast man läser så man klarar sig till basgrupperna. Så vet
man att alla andra är likadana. Det är ingen som kommer med några
frågor på basgruppen. Det är ingen som orkar. …Men nu är det ju
kvinnohälsa och det tycker jag är väldigt intressant. Nu läser jag
väldigt mycket för min egen del också. Då går det ju in, jag läser en
skönlitterär … Mörka horisonten eller nåt sånt där. Den har jag
bläddrat i lite och såna där saker då. Det hinner man ju med och göra
nu. Så på ett sätt, man lär sig ju saker också, fast nu tar man lite mer,
det som är av intresse för en själv och för temat då. (Mimmi )

Terminen når sitt slut. Flera studenter har klarat båda delarna på
tentamen och är mycket nöjda. Andra har klarat den ena delen och
tycker att det är skönt. Nu gäller det att ta tag i den delen som inte
blev så bra. Det finns också de som inte är godkända på någon del
och det känns mycket tungt.
R. Efter tentan så går luften bara ur en. Man är så himla uppstressad,
och så nu har jag gjort det. Så kommer det en topp när man får reda på
det igen.
I. Ja, hur gick det?
R. Jag ska göra om omvårdnad. …Fast jag är nöjd, för jag gick in så
mycket för det andra (human biomedicin), så fick jag bra resultat på
det. …Det gör inget om jag gör omvårdnad en gång till. (Maude)

I slutet av terminen utvärderas basgruppsarbetet i respektive grupp,
och studenterna gör både en muntlig och skriftlig utvärdering av
terminen. Helhetsintrycket som studenterna ger av terminen är att
den har varit bra på flera olika sätt. Det har funnits mycket nytt att
lära, och det har varit intressanta områden som har behandlats. Studenterna uttrycker att nu när man har kommit en bit fram i utbildningen så går det att koppla ihop det man läser och förstå det man
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möter i praktiken på ett annat sätt. Kännetecknande för terminen är
också att den har varit arbetsam. Flera olika områden har behandlats, och det har varit mycket att hålla reda på. Möjligheter att
relatera det som studeras i olika teman till verksamheten i praktiken
är betydelsefullt. Om det inte stämmer överens så är det svårare att
förstå det man läser.
I. Hur uppfattar du terminen nu när du börjar komma mot slutet?
R. Jag tycker den har varit otroligt bra den här terminen. …Man har
fått med väldigt mycket. Det är väl vissa saker som saknas, kanske det
där med njurar. Det är kanske för få föreläsningar om en del saker.
…Sen tycker jag man får läsa väldigt mycket själv. Men annars tycker
jag det har varit jättebra, för man har lärt sig så mycket nu. Särskilt när
man har varit på akuten också. När man hade läst det här med akut
buk och dom vanligaste buksjukdomarna. Det är ju väldigt mycket
sånt däruppe. Man kan ju koppla ihop det väldigt bra, då. (Mimmi)
I. Vad har du för tankar om den här terminen?
R. Ja, innehållet tycker jag har varit jätteintressant, faktiskt. Nästan
allt vi har läst har varit intressant. Annars kan det har varit att vissa
saker, som jag minns förr om terminerna, varit nåt ämne man tycker,
nej usch, det här var inget roligt. (Kristina)
I. …hur du ser på terminen i stort, vad den har inneburit för dig?
R. Jag tycker den här har varit den intressantaste, det vi har gjort
under terminerna, än så länge då, roliga ämnen. Men det har varit
jobbigt också. Det här med praktiken, att jag hamnade på en medicinavdelning igen. Jag koncentrerat mig på medicin, sen får jag läsa det
här med kirurgibiten själv. Det kan vara svårt och att se sammanhang
då. …Vi pratade om det på basgruppen i utvärderingen. Vi hade en
tjej, hon hade varit på magtarm och det hade hjälpt henne oerhört
mycket. Ja, man ser det man läser om och det sitter ju. (Maude)

Ett intryck som studenterna har är också att terminen har innehållit
många olika aktiviteter och områden som inte hör ihop, vilket har
medfört splittring. Exempel på detta är att tentamen i vetenskaplig
metodik, studieuppgiften i pedagogik, enkätstudien och det egna
uppsatsarbetet. Inget av detta hör självklart ihop med omvårdnad.
R. Ja, det har varit en jobbig termin, tycker jag faktiskt. Framför allt så
har det varit väldigt splittrat, och det har varit jobbigt. Det var ju den
här statistik och vetmet-tentan., och det var en helt annan grej än
själva omvårdnaden. Så då var det några veckor man bara koncentrerade sig på det. Och sen, när det var över, då började man plugga på
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till den här tentan. Dessutom var det ju pedagogik där ett tag, och så
var det enkätstudien vi gjorde, och sen så skulle vi hålla på med 10poängsarbetet en vecka. Så det var väldigt, väldigt splittrat. Så var det
praktiken, samtidigt och en massa uppgifter där då. (Ketty)

Terminen avslutas i parken med solsken, fika, information om nästkommande termin och gemensam utvärdering. Studenterna sammanfattar sin utvärdering av vad som har varit mest positivt och
mest negativt på blädderblock:
Basgrupp 1
+ akutplacering, föreläsningar, placering tenta i vetenskaplig metodik,
temaupplägget.
- För lite bearbetning av njuren, medicinsk tekniska temat, för stora basgrupper
Basgrupp 2
+ uppdelad tenta, tid mellan tentor (vetenskaplig metodik och omvårdnad/
human biomedicin), mycket bra basgruppshandledare
- integrationen med arbetsterapeuter och sjukgymnaster gav inget, att
vetenskaplig metodik ej var uppdelad i bedömningen, jobbig termin, lite fritid
Basgrupp 3
+ bra schema (föreläsningar har varit kopplat till teman), relevanta och lagom
många seminarier, bra med tentor åtskilda, föreläsningar inom kvinnotemat bra
- för lång tenta, för många frågor - hellre större och färre, för tidig inlämning av
enkätstudie, för stora basgrupper, ta bort utgångspunkt medicinsk teknik- istället
färdighetsträning och en utgångspunkt som rör njurar
Basgrupp 4
+ Bra föreläsningar, bra innehåll (förutom vetenskaplig metodik), lagom med
och bra seminarier, enkätstudie lärorik
- att bedömning av vetenskaplig metodik ej var delad, föreläsning medicinsk
teknik, lite förtroende i början för studenterna"

Alla tycks nöjda med att sommaruppehållet stundar. De flesta har
skaffat sig sommararbete inom vården. Några studenter stämmer
träff med en lärare för att gå igenom resultatet och bedömningen av
tentamen. Omtentamen är planerad till augusti. Den måste klaras av
för att få fortsätta utbildningen till hösten. Några studenter har av
olika skäl beslutat att de inte ska fortsätta utbildningen, i alla fall
inte just nu. En orsak kan vara tvivel över yrkesval. Anledningen
kan också vara att det känns som det behövs en paus i studierna och
andra mer spännande äventyr hägrar.
- 114 -

Sammanfattning
När studenterna berättar om hur de tolkar och iscensätter sitt lärande i förhållande till intentioner och planering från utbildningen
framträder olika faser. En första fas utmärks av att studenterna ger
uttryck för en viss trygghet när det gäller arbetsätt och utbildningens innehåll. De använder tidigare erfarenheter för att orientera
sig i terminen och planera för sitt lärande. Studenterna är inspirerade och nyfikna inför den nya terminen och försöker både när det
gäller basgruppen, studieuppgifter och den praktiska utbildningen
påverka att förutsättningarna för att lära ska bli bra. Några veckor
in på terminen kommer en fas som präglas av splittring och konkurrens mellan upplevda krav i lärandet. Denna fas ebbar ut i en
teoriperiod där studenterna uppfattar att de får en viss möjlighet att
stanna upp och hämta andan. De behöver inte tänka på den praktiska utbildningen, en del uppgifter kan avslutas, det är lättare att
finna gemensamma tider för att träffas, och möjligheter ges att tala
om det som är angeläget för att basgruppsarbetet ska fungera. Detta
följs av en fas där tempot skruvas upp igen. Lite mer än halva
terminen har passerat och nu uppfattar studenterna att det är dags
att rikta in sig på den tentamen som väntar. Samtidigt finns en medvetenhet om att basgruppsarbete, praktisk utbildning och kvarvarande studieuppgifter ska hanteras. När olika tentamina är avklarade är det dags att andas ut. I denna sista fas, de sista veckorna på
terminen tycker studenterna att det går att ta det lugnare, även om
det finns uppgifter kvar att redovisa. Tid kan ägnas sig åt sådant
som är intressant och roligt och tillfällen finns att titta tillbaka och
framåt. Terminen har varit spännande, lärorik och rolig, men också
splittrad. En del innehåll har varit svårt att relatera till sjuksköterskeutbildningen. Som helhet finns upplevelsen av att steg har
tagits framåt, det slutgiltiga målet, att bli sjuksköterska, börjar få ett
alltmer synligt innehåll.
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7. Strävan att lära sjuksköterskeyrket
under eget ansvar

I föregående kapitel har studenterna berättat om sitt lärande under
en termin och vi har följt dem genom olika faser. Vad inrymmer
det skeende studenterna berättar om i dessa faser? Hur går det att
förstå lärande utifrån deras handlingar, tankar och upplevelser? Det
är dessa frågor följande berättelser syftar till att belysa. Studenterna
berättar dels om sina mål med utbildningen (kap 7), och dels om de
frågeställningar som blir aktuella att hantera (kap 8). De kommande
berättelserna utgår inte från tidsperspektiv, organisatorisk uppläggning av utbildningen och studenternas tolkning av detta. Avsikten
är att gestalta studenternas lärande genom beskrivningar av de centrala områden som framträder som stomme i lärandet. Inom dessa
beskrivs teman som speglar innehållet. Förståelse för innehållet
kräver att delar och helhet bringas att samspela. Det gäller både
inom respektive berättelse och mellan dessa (s 79).
Berättelsen som följer gestaltar studenternas mål med utbildningen, och deras uppfattningar av att ha eget ansvar att uppnå
dessa. En översikt illustreras i figur 4.

Figur 4. Studenternas mål med krav på eget ansvar i lärsituationen.
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Studenternas mål med utbildningen
Ett kortfattat svar på frågan om vad studenterna vill uppnå med
utbildningen är att de ska bli sjuksköterskor. Det övergripande
målet är att klara av det kommande yrket. Studenterna kan vara
osäkra på sitt yrkesval, men när de nu befinner sig i utbildningen är
föreställningar om yrkets krav det som styr tänkande och handlingar när det gäller lärande. Studenternas agerande och tankar
genomsyras av inriktningen på att bli sjuksköterskor. Basgruppsarbetet känns mest meningsfullt om det som behandlas går att identifiera som tillhörande yrket.
R: Det har blivit, speciellt nu i termin tre, att det man läser det ska
man kunna tillämpa sen när man blir färdig sjuksköterska. Det man
läste i termin ett och två, ok det var väl sjuksköterskegrejer vissa
saker, men vissa saker hade man svårt att förknippa med just
sjuksköterskeyrket. Men i termin tre blev det mera, nu ska jag läsa det
här för det kan jag ha nytta av som sjuksköterska sen. (Stina )

Att vara i praktiken, se sjuksköterskor i aktion och själv pröva på
sjuksköterskeuppgifter betraktas som värdefullt. När studenten är
på avdelningen och möter den miljö och de situationer som sjuksköterskan verkar i blir det en inspirations- och motivationsfaktor.
R. Jag känner mer inspiration nu för yrket än jag gjorde innan jag kom
ut här (avdelningen). Då var det lite, det kändes som man stod och
stampade på samma ställe. Men nu tycker jag det är roligt. (Sara)

Terminstentamen förväntas vara inriktad på det som är viktigt för
en sjuksköterska att kunna. Det uppfattas därför som mycket angeläget att studera inför den. Tentamen i vetenskapsteori uppfattas
som ett avbrott och svår att härleda till att bli sjuksköterska.
R. Men nu tycker jag inför tentan läser vi oerhört viktiga grejer. Vi är
inne i en sån period, det är mycket sjuksköterskespecifikt nu. …Om
du hade frågat mig inför vetenskapsteoritentan, då hade jag slagit
näven i bordet och sagt - varför ska jag kunna det här? (Lilian)

Två teman beskriver vad studenterna lägger i innebörden att bli
sjuksköterska. Dessa båda teman är intimt interrelaterade , men har
ändå olika kvaliteter och karakteristika som är intressanta att
betrakta var för sig. Dels strävar studenterna efter att förstå den
- 117 -

faktagrund som beskriver och förklarar de fenomen som representerar sjuksköterskedomänen. Temat kännetecknas av inriktning på
intellektuell förståelse. Dels finns en inriktning på att kunna hantera
de situationer som en sjuksköterska förväntas klara av. I fortsättningen benämns dessa två teman "Strävan efter att förstå" och
"Strävan efter handlingsberedskap".
Strävan efter att förstå
Strävan efter att förstå framkommer i olika sammanhang där studenterna talar om sitt lärande. Basgruppsarbetet, de egna studierna
inför tentamen och berättelser om praktiken, visar på lite olika infallsvinklar av innebörden i att förstå.
Reda ut problem

Basgruppsarbetet är ett centralt forum där studenterna konfronteras
med kunskapsstoff som blir aktuellt för en blivande sjuksköterska
att lära sig. Vid reflektion över vad basgruppsarbetet ska kunna
bidra med i lärandet, är en viktig aspekt att utrymme skapas för att
reda ut sådant som är svårt att förstå.
I. Vad skulle basgruppen ge om det var perfekt?
R. Ja just det här att man skulle kunna få saker och ting som man inte
förstod uppredda. Kunna diskutera, ett bollplank. (Astrid)

En nyckel till att förstå är att det i basgrupperna diskuteras och
resoneras om sådant som är problematiskt. Det förutsätter också att
deltagarna i gruppen beskriver, och synar, det som var och en har
läst. Om det bara blir en återgivning av det som står i böckerna
leder det inte till att få syn på om man förstår eller inte.
I. Vad vill du ha ut utav basgruppsträffen`?
R. Jag vill egentligen ha en diskussion om det vi har läst, inte
upprapning. Det har vi redan läst och det är upp till var och ens ansvar
att det fastnar. Just att få den här diskussionen. Man kanske har
skrivit ner massor, så förstår man det egentligen inte. Men i den här
diskussionen så får man fram vad det handlar om… (Ellen)

Ett sätt att komma åt en djupare förståelse är att basgruppsarbetet
koncentreras på att formulera mer specifika frågor. Med utgångspunkt från dessa kan en diskussion föras om det har gått att finna
svar. Det är ett sätt att komma åt det som är svårt, och verkligen få
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syn på om man förstår. En förutsättning för detta är att alla läser
den mer självklara, allmänna, grunden som behövs för ett avancerat
resonemang. Då kan diskussionerna i basgruppen bidra till en
djupare förståelse.
R. Vi har försökt ställa mer specifika frågor och svara på dom, ta upp
sånt som vi inte har förstått i basgruppen. Då tycker jag att det har
fungerat bättre. Men sen är det så lätt att falla tillbaks i det där att man
sitter och tar dom här sakerna som alla egentligen vet. (Tyra)

Se samband och helheter

Terminstentamen är, som framkommit i berättelsen om terminen,
en viktig hållpunkt för studenternas inriktning i studierna. Det är
nödvändigt att klara av den, för att få vara kvar i utbildningen, och
kunna fortsätta studierna. Studenterna berättar ingående om hur de
går tillväga, och hur de tänker när de studerar inför tentamen.
Under utbildningens gång har sättet att studera förändrats. Inriktningen har blivit att läsa för att förstå samband. Läsandet präglas av
eftertanke, att ställa sig frågor om varför något görs på ett visst sätt,
och reda ut sådant som framstår som oklart.
R: I år har jag försökt läsa, det har jag inte gjort innan nämligen. Då
har jag läst bara för att, den här gymnasieandan. Läsa för att trycka in
det i huvudet och komma ihåg det i en vecka, och sen går det ut igen,
Nu försökte jag i tid och börja läsa så jag förstår vad det handlar om.
Varför man tar temp, blodtryck vid peritonit? …Och det har gått in på
ett helt annat sätt. Det märkte jag när jag skrev tentan med, att jag
visste, jag visste dom här sakerna. … Jag läste mycket långsammare,
läste igenom det långsammare med mer eftertanke. Så jag kunde
liksom förstå samband och hade jag skrivit otydligt på nåt ställe, så
försökte jag och slå upp det med en gång. (Mimmi)

Ett led på vägen att förstå innebörden i de texter som studeras är att
skriva och formulera med egna ord. Det blir samtidigt ett sätt att
själv pröva att man har förstått den text som studeras.
R. Jag kan bara läsa mina anteckningar. Jag kan inte läsa i böcker för
det går inte in då, jag måste se mina egna ord. Sitter jag och läser i
böcker blir det att man läser in texten som det står, utan att förstå
tycker jag. Det är lättare att skriva ner, även om man skriver samma
sak, då skriver man lite omformuleringar som man förstår. (Mimmi)
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Studenterna utarbetar sina egna strukturer när de läser inför tentamen. Funktionen dessa strukturer tycks ha, är att studenterna
skaffar sig överblick av innehållet i terminen och i samband med
det bildar sig en uppfattning om samband på olika nivåer. En sådan
struktur tar sin utgångspunkt i sjukdomstillstånd eller olika organ i
kroppen. I denna strategi ingår att läsa om, och försöka integrera
omvårdnad i förhållande till strukturen. Val av inriktning baserar
sig på basgruppsarbetet, föreläsningar och erfarenheter från praktiken. Enheter, i form av teman eller block, konstrueras och bildar
underlag för att skapa sammanhang i det som studeras. En enhet
kan utgöras av buken, som blir fokus för att exempelvis studera
patofysiologi och omvårdnad. Karaktären på den här typen av
teman finns ofta företrädda i litteratur som behandlar sjukdomar
och kroppen ur ett biologiskt perspektiv.
R. Inför tentan då, …jag försökte titta på en sjukdom i taget, ex ileus.
Så tittar jag först på human biomedicin, och sen försökte jag titta på
omvårdnad samtidigt. Jag läste inte omvårdnad för sig och human
biomedicin för sig, utan jag försökte läsa ihop. Fast ändå ett tillstånd i
taget så att säga.
I. Så det blir en sjukdom, eller ett tillstånd, som utgör struktur?
R. Ja, eller ett organ, eller vad man nu vill, men en bit i taget och så
omvårdnad till det, så att säga. Ex jag höll på med buken, gjorde jag,
så delade jag upp buken i ileus, pancreas läste jag om, kopplat till
levern, gallan och så där, det blir nog mer i block så på nåt vis. (Tyra)

I studierna inför tentamen är inriktningen att försöka få ihop och se
sammanhang i det som har studerats inom olika områden. Det möjliggörs av att tentamen omfattar större områden, och att kunskaperna knyts till en situation. Studenterna inser att det kan vara ett
bra sätt att lära, men det är svårt, och det skulle vara skönt att få
läsa in, och tentera av mindre delar.
I. Hur är det att ha en sån här terminsexamination?
R. Jag vet inte hur det är att ha andra. Men jag tror att det är bra. Man
får ett sammanhang, man läser allting och man kan koppla ihop saker
från ett område till dom andra områdena. Så är det ju oftast. Ex på
omvårdnadsdelen, nu när vi fick en utgångspunkt om en som hade
ileus, eller stomi i alla fall. Då kan man koppla ihop väldigt mycket
från andra områden också, ex det här med nutrition som vi också har
läst den här terminen. Det tror jag är jättebra, samtidigt som det skulle
vara helt underbart, och ha såna där korta 5-poängstentor också, så
man kan beta av lite i taget. (Mimmi)
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Studenternas kommentarer om hur de uppfattar terminstentamens
utformning ger också bilder av studenternas strävan att förstå. Att
svara på specifika frågor, när man har lärt sig att hantera ett större
sammanhang, uppfattas som en tillbakagång. En tentamen som
ställer krav på att formulering av frågor och resonemang om olika
sätt att se på en situation, bidrar till att utmana tänkandet på ett
annat sätt. Den tydliga uppdelningen av human biomedicin och omvårdnad, förstärkt av karaktären på uppläggningen (specifika
frågor), gav små möjligheter till integration av dessa ämnesområden.
R. Jag tyckte inte om att ha frågor på human biomedicin. Det var ett
steg tillbaka, tycker jag, med 25 frågor, dessutom var det ganska
specifika frågor. …Det var många som tyckte det var skönt, för man
behövde inte tänka lika mycket. Det tyckte jag också när jag satt där,
men man lär sig ju inte riktigt lika mycket faktiskt. Som T3:s tenta var
ett fall, som både omvårdnaden och human biomedicinen rörde sig
om. Man fick ge förslag på behandling, och försöka att sätta diagnos.
Ställa det ena mot det andra, det kanske kan vara så här, men å andra
sidan skulle det kunna vara det här, detta tyder på osv. Då tycker jag
man får tänka mer, och så får man integrera ämnena mer med
varandra, nu var det så tydligt åtskiljt. (Tyra)

Att svara på specifika frågor uppfattas som lärarstyrt, och förutsätter att läsandet inriktas på detaljer. Det uppfattas som en motsats
till det studiesätt som har utvecklats under utbildningen.
R. Det här känns mer strukturerat (instruktion om tentamen) från
lärarnas sida. Det var ju såna fristående frågor man hade på prov på
gymnasiet. Nu har man ju kommit in i det här nya sättet. (Lilian)
R. …I och med att det var frågor, det var man ju inte van vid. Vi har
ju bara haft PBI-tentor hittills och då har man lärt sig att skriva på ett
visst sätt. Det blir att man skriver mer självständigt och bestämmer lite
själv vilka detaljer man ska ha med. Det är helheten som är viktigast.
Då tror jag man lär sig skriva på det sättet. …Så jag tyckte det var
svårt. Nu, när man skulle svara på detaljerade frågor var det plötsligt
en massa frågor som jag inte kunde. Det blev väl lite att man har
glömt det här sättet att plugga som man gjorde på gymnasiet, plugga
in en massa detaljer. Men nu så skulle man plötsligt ha gjort det, när
det var en sån här tenta. (Ketty)

- 121 -

Förstå händelser man möter

Strävan efter att förstå blir tydlig när studenterna talar om sin
praktik. Att vara i praktiken och möta olika situationer väcker
direkt behov av att lära, att förstå det man ser, hör och gör. Det kan
röra sig om upptäckter av att man inte förstår vad som står i skriftliga dokument, eller vad som sägs i muntliga rapporter. Att förstå
vilka tillstånd som behandlas på avdelningen, och bli bekant med
den vokabulär som används, är sätt att kunna tillgodogöra sig det
som händer på praktiken. Det leder till att man exempelvis slår upp
nya ord och begrepp man inte förstår, frågar de som arbetar på
avdelningen, och/eller skriver upp det som är aktuellt och läser om
det hemma.
R: Ofta brukar jag läsa journalen, patientens journal, och så skriver jag
upp orden jag inte kan. Omvårdnadsjournalen den förstår man ju det
mesta i, men ofta vid rapporten brukar dom ju säga: Den har varit inne
för en lapskopi, och då har jag ingen aning om vad det är, så då
skriver jag upp lapskopi. Om det är förkortningar brukar jag fråga min
sjuksköterska vad det står för, sen kan jag sätta mig och kolla lite
snabbt. Dom har en sån där obstetrik och gynekologibok. Slå upp lite
så jag vet ungefär vad det är, eller tar jag hem det (skratt). Jag skriver
på såna här små lappar, kanske tio ord och tar hem och kollar. Jag har
en medicinsk terminologi, och jag kanske kollar lite i X (kompis)
anatomiböcker. För att få lite bilder på hur det ser ut. …Jag tycker det
är ganska viktigt, …att veta vad jag pratar om, kunna säga till
patienten att det här och det här har du gjort. Annars kommer man inte
in i praktikplatsen tror jag, eller det här området, om man inte sätter
sig in i det från början. Då tycker jag det är ganska bra och börja med
ord som jag inte förstår, så man får ett sammanhang. (Mimmi)

Erfarenheter finns att en ny praktikplats kommer att innebära
mycket nytt. Ett sätt att hantera det är att försöka förbereda sig
genom att läsa om sådant man föreställer sig att praktikplatsen ska
innebära. Trots förberedelse, kan en stark känsla av otillräcklighet
infinna sig vid upptäckten av att det är svårt att förstå, vad som
exempelvis meddelas i rapporten, eller vad som händer på avdelningen. Följden blir en blandad känsla av osäkerhet och stimulans.
Osäkerheten, och en tillit till att det förut har gått att ta reda på
sådant man undrar över, gör att man på olika sätt söker svar på
frågorna som dyker upp.
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R: Det är ny avdelning så man känner inte till någonting. Det upplever
jag väldigt svårt, att man inte förstår någonting i princip. …Ändå har
jag läst i ett par dar, försökt och läst i alla fall. Trodde man kunde lite,
men på den här rapporten, man hann med och skriva ner ett ord och
sen så var det något mer då, dom hasplade ur sig. Vad det var för
operationer som hade gjorts och oh vad är det? va? …Och det händer
ju mycket omkring dom (patienterna) hela tiden.…Är det inte att byta
dropp, är det att ge dom antibiotika, spola drän och …har man knappt
sett ett drän, så är det fem stycken som hänger runt den här sängen, så
är det ähh (utrop), det blir lite… chockartat. (Ellen)

Koppling teori och praktik

Studenterna framhåller på olika sätt att koppling, och samspel
mellan teori och praktik, bidrar till att bättre förstå ett skeende eller
en situation. Enligt studenterna är grunden för denna förståelse att
läsa om det som är aktuellt, se och skaffa sig bilder av vad det innebär, och att få möjlighet att uppleva vad det kan innebära. Det finns
en självklar motivation att försöka lära sig det man möter på avdelningen. Det behövs för att kunna delta i verksamheten. Därför läser
studenterna om det som de träffar på i praktiken. Det är svårare
med det som uppfattas som att det bara studeras teoretiskt. Att bara
läsa sig till hur en patient med en viss sjukdom mår, och föreställa
sig vad det innebär för omvårdnaden blir en helt annan sak. Om
man får tillfälle att möta patienter med det aktuella sjukdomstillståndet, och vara med i vårdarbetet ger det en annan förståelse.
R: Förra terminen var jag på en avdelning för njurar- och
hudsjukdomar. Då hade vi bara läst om friska njurar, hur det funkar,
men det är ju, jättekomplext, massor. Jag fick ju sätta mig och läsa om
det, men då är man ju motiverad till det. Då tycker man det är lite
synd att man inte har det i skolan samtidigt, det krockar ju lite … För
man tar ändå det man känner att man har nytta av direkt, för att förstå
och hänga med arbetet. Men här uppe (aktuell avdelning) har vi typ
infarktobservationer, lungor och astma och sånt där, och det hade vi ju
förra terminen. Det känner man att man kan då, lite, inte kan, kan man
inte säga. Men det var ju det som var huvudsaken förra terminen. Det
förstår man ju, det går lite fortare att hänga med i arbetet. Då känner
man att man skulle ha bytt och haft det här förra terminen …nu ska vi
läsa njurarna, sjukdomarna. (Maude)
R. Jag tycker jag har missat mycket av det vi har läst den här
terminen, Det kände jag på tentan. Den här sista delen på tentan, när
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man skulle göra en omvårdnadsplanering på en stomiopererad patient.
Jag hade ingenting att ta det ifrån, mer än vad man har läst. Det är
svårt att läsa sig till, just omvårdnadsbiten, hur man ska tänka.
Helheten runt patienten när man inte alls har varit med om det. Jag
menar, har man praktiserat nånstans där det har varit såna patienter, då
lär man sig på ett helt annat sätt. Så jag kände att det här… kan jag
inte hantera riktigt. Jag tyckte det var svårt att läsa om det och att sen
få en patient att ta hand om. (Kristina)

Strävan efter handlingsberedskap
Strävan efter handlingsberedskap blir framför allt tydlig i relation
till den praktiska delen av utbildningen. Under praktiken kommer
studenten på olika sätt i uppenbar kontakt med det yrke utbildningen ska leda fram till. Behovet av att klara av, dvs kunna hantera, de situationer en sjuksköterska möter i sitt arbete, blir påtaglig
och angelägen.
Kunna göra det sjuksköterskor gör

I inlärningsplanen, som upprättas inför praktiken, bedömer studenten vad de ska betona när det gäller den praktiska utbildningen.
Här kommer det fram att studenterna upplever att det är viktigt att
kunna utföra praktiska moment på ett sätt som motsvarar hur en
sjuksköterska hanterar situationen. Det gäller inte bara att kunna
det rent tekniska, utan också vara medveten om hur patienten ska
bemötas, och hur ingreppet kan påverka patienten.
I: Ja, är det sånt du har skrivit här då (i inlärningsplanen)?
R: Ja, (tittar i dokumentet) bland annat, där om bemötande …och sen
har jag med att lägga upp undervisning, att informera på ett
pedagogiskt sätt, eftersom vi läser en del pedagogik. Sen har jag med
dom praktiska momenten, just att jag ska rikta uppmärksamheten på
patienten i allt större grad. …Venprov och sånt, har jag gjort en del,
men dels behöver öva mer, och kanske visa att jag kan ha koll på
patienten. De här att sätta syrgas, sätta sond och sånt, … det har jag
inte varit med om mycket överhuvudtaget. Det behöver jag verkligen
öva från början, …jag har inte utfört det praktiskt själv. (Astrid)

Att själv få pröva, och handgripligen göra det som en sjuksköterska
gör, är motiverande och ger upplevelser av att vara på väg att
kunna hantera det som är målet med utbildningen. Det känns i hela
kroppen att man lär sig och växer.
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R: Den här terminen känns det som, jag tycker jag har vuxit ganska
mycket på dom här dagarna bara, om man jämför med förra terminen.
Då var det inte så mycket praktiska grejer och göra. Här är det ju att
blanda dropp, ge injektioner, subcutan och intramuskulär… Det
händer lite mer, och sen är det lite mer pyssel med kirurgpatienter. Det
är jätteroligt, …och det är kul, när det blir lite rush, det händer lite och
man får vara med och göra lite saker. Även om det inte är så stora
saker är man med och gör något i alla fall. (Sara)

Hantera händelser man möter

Möten med patienter ger upphov till starka känslor av att vilja klara
av, och lära sig att hantera dessa situationer. Det kan exempelvis
röra sig om osäkerhet som uppstår i mötet med en patient där man
uppfattar att patientens integritet är hotad. En annan drivkraft relaterad till patienter är viljan att förstå sjukdomstillståndet och dess
följder, så att det går att förklara för patienterna vad som pågår, och
vad olika åtgärder och behandlingar kan innebära. Det känns viktigt
att patienterna får ett intryck av att jag som student vet vad jag talar
om.
R: Första dan, ex. Det var en som var opererad för en prolaps, en äldre
kvinna. Jag skulle se om hon blödde mycket, och det tyckte jag kändes
som ett intrång - kan du dra ner byxorna? Då kände jag att jag blev
alldeles knallröd i ansiktet. Tänk om det hade varit jag själv, jag hade
skämts ihjäl tror jag. …Så sånt tycker jag är jobbigt, men det är ju sånt
man får lära sig, man är tvungen. Man måste kunna göra det, sen
gäller det att göra det på ett bra sätt bara. …Man tänker att, man får
passa på nu när man är student. Det är nu man har möjlighet att vara
med på olika saker, gärna på operation flera dagar. Jag tycker det är
spännande och se vad som händer, och kunna förklara för patienten.
Det här gör dom faktiskt med dig, det är inte så farligt som man tror
oftast kanske. (Mimmi)

En röd tråd i studenternas berättelser om praktiken som lärmiljö är
betydelsen av att det ska hända något, och att det man möter upplevs som nytt. Händelser medför möjligheter att lära sig vilka situationer sjuksköterskan kan ställas inför och vad som kan göras då.
Av den anledningen uppfattas karaktären på avdelningen där praktiken genomförs som mycket betydelsefull. Den ska erbjuda en
miljö som känns ny och utmanande. En avdelning där rehabilitering
och omvårdnad är i fokus är inte lika intressant, som en avdelning
där operationer och olika behandlingar hör till verksamheten. En
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faktor som påverkar uppfattningen av avdelningens värde som
praktikplats kan också vara erfarenheter av vård som studenten har
sedan tidigare. Vilket samband avdelningen har med det innehåll
som studeras i terminens tema blir också avgörande.
R. …Sen var det nog i och för sig, lite att jag fick den praktikplatsen
jag fick. Jag var inte riktigt nöjd med den heller, eftersom man är där
10 veckor. Jag fick en geriatrisk avdelning och jag har jobbat mycket
inom geriatriken förut, som vårdbiträde, och då kändes det liksom som
om det inte var så mycket nytt. Det kändes inte som om jag har
kommit så mycket, eller nånstans, den här terminen utan stått och
stampat lite på nåt sätt, jag har inte utvecklats så mycket som man ser
andra har gjort kanske. ( Kristina )

Strävan att kunna hantera händelser man möter speglas också i
studenternas krav på föreläsningar. Karaktären på innehållet i en
föreläsning är viktigt ur lärsynpunkt. Innehållet ska vara användbart i relation till det som studeras i basgruppen, och/eller vara
möjligt att relatera till konkret nytta i yrkesfunktionen. Föreläsningarna ska bidra med sådant som är viktigt, men svårt att läsa sig
till på egen hand. Det kan röra sig om föreläsarens erfarenhet inom
ett område som det inte direkt finns något skrivet om eller är svårt
att föreställa sig att det kan vara viktigt.
R. Bra föreläsning var den som X hade med total parenteral nutrition.
Dels märker man att man får mycket fakta och det är mycket som man
har nytta av, ute sen. Det har hänt att vi har haft föreläsningar där folk
bara står och pratar om sina projekt, dittan, dattan, det där och det. Det
ger ju en del det med, men bra föreläsningar, det är nog sånt som man
har nytta av till basgruppen när man läser där, och sånt man har
konkret nytta av och veta och kunna. …Som det här som X tog upp i
sin föreläsning, att man inte får ge kalium förrän patienten har kommit
igång med urin och så efter en operation. Det är sånt som kanske inte
står, inte är så lätt och hitta då. Såna småsaker som är bra och tänka på
som också har med erfarenhet och göra. (Sara)

Fältobservationerna visar att det uppskattas när föreläsaren kan
bidra med fakta som härrör från egen sjuksköterskeerfarenhet. En
föreläsning med en diabetessjuksköterska kommenteras med att det
skulle varit mer tid avsatt. Det var värdefullt med den erfarenhet
hon förmedlade, och det verkade som hon hade så mycket mer
viktigt att säga.
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Relation handlingsberedskap och förståelse

Handlingsberedskap kräver förståelse och vice versa. Studenten i
följande citat talar om relationen mellan att ha handlingsberedskap
och förstå. Hon berättar hur det känns under en fältstudie på akutmottagningen i slutet av terminen, och hur det kommer sig att det
går bättre att förstå nu när hon kommit en bit fram i utbildningen.
R. Då känns det att man har läst allt det där, så att man hade med sig,
jag visste precis, eller i stort sett vad dom gjorde i alla fall. Med
bukundersökningar, provtagningar, och jag fattade lite varför dom
mäter blodtryck. Sånt där som man inte har fått ihop innan riktigt.
I. Du tycker att du har lärt dig en hel del under terminen?
R. Ja, jag har kunnat tillämpa det på ett sätt nu, som jag inte har
kunnat göra innan. Att man kan se samband, det här med hjärta och
kärl. …Det läste jag i och för sig förra terminen. Men man har sett det
mer ute nu, typ på akuten och lite på avdelningen också. Man får ihop
det på ett annat sätt …och så ger det mer, ju mer erfarenhet man får.
I. Mm… vad är det som gör att du tycker att du får ihop det nu?
R. Jag vet inte, antagligen är det väl för att man har mer kunskap om
hur det är ute i praktiken, alltså vad gör man. Händer det nånting med
en patient så läser man ofta om vad det är. Man vet vad dom får för
mediciner, och man vet hur medicinerna fungerar. Jag tycker som
smärtlindring. Jag hade ju ingen aning i början av terminen, det här
med opioider och analgetica överhuvudtaget, som paracetamol. Det
läste vi ju i termin 3 jättemycket, så egentligen borde jag veta vad det
är. Men jag visste det inte. Men nu så vet jag hyfsat bra vad det ger för
biverkningar. Man har sett det ute, så har man läst om det i skolan,
och så man bygger på det man kunde sen innan. (Mimmi)

Eget ansvar i lärandet
Även om studenterna har mål i sin utbildning, att förstå och kunna
hantera det sjuksköterskeyrket kräver, är det inte självklart vad
detta innebär. Det finns en utmaning som komplicerar vägen mot
målen. Studenterna upplever att de själva har ansvar för att utbildningen skall leda dit. Utbildningen erbjuder inte entydiga bilder av
vad en sjuksköterska behöver förstå och kunna hantera. Det blir en
del av utbildningen att komma fram till vad, och hur man ska lära
sig. Studenterna relaterar detta till att utbildningen är upplagd enligt
PBL. Att gå en utbildning där PBL praktiseras medför att det inte
är tydligt vad man ska lära sig, och eget sökande efter information
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och vägar att nå kunskap blir en väsentlig del i lärandet. Det skapar
både upplevelser av frustration och stimulans.
Otydlighet i vad man ska lära sig
För att kunna beskriva PBL gör studenterna jämförelser med tidigare erfarenheter av andra utbildningar. I andra utbildningar framstår det klart vad det är som ska studeras, litteratur och vad som är
väsentligt att fokusera finns angivet. När det gäller PBL ges inte
dessa direktiv, vilket medför att det blir aktuellt att söka och
bedöma information på egen hand. Det kan vara svårt, men studenterna uppfattar att PBL bättre liknar situationen som väntar i arbetslivet. Där förväntar sig studenterna att kraven kommer att finnas att
söka information själv. Utbildningstiden kan ses som en träning
inför detta.
I: Om du beskriver skillnaderna mot det sättet att läsa (i gymnasiet)?
R: Ja, dels var det mycket fler ämnen, men sen så man visste ju precis
vad man skulle läsa, alltid… här är det ju lite mer…fritt. (Sylvia)
R. Jag tror det är väldigt bra sätt att jobba på faktiskt. …Jag läste ju en
annan utbildning, internationella ekonomlinjen, på en annan högskola
med den traditionella pedagogiken innan. Så jag kan ju jämföra med
det och det är ganska kul. … Det är klart att ibland är det skönt att få
allting serverat, och veta att den här och den här boken ska man läsa,
och dom här och dom här sidorna, här står det. …Men å andra sidan.
Det är ju så här man jobbar sen, ute, man få slå upp saker, letar sig
fram och söker information själv. (Astrid)

Centralt i PBL är, enligt studenterna, att själv ta reda på fakta och
få välja vilka källor som används. Det känns som en frihet, men det
skapar också svårigheter. PBL innebär frihet att planera, och bestämma, när och hur jag själv ska ta mig an olika uppgifter. Jag kan
som student planera exempelvis praktiken, och hur ett seminarium
kan läggas upp. Allt detta sker ändå inom en ram som finns
uttryckta i utbildningens mål.
R: Jo, jag tycker om PBI, jag tycker det är roligt. Just den här friheten,
att jag kan välja vad jag vill läsa, liksom böcker och material då.
…Samtidigt som det är fruktansvärt frustrerande när man inte hittar
någonting, det är det… (Sara)
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I. Vad är det du får bestämma själv tycker du?
R. Ja att man kan ju leta böcker själv, och vad jag läser, eller man
bestämmer ju vad vi ska läsa till nästa basgrupp. Hur jag tar reda på
det, och när jag läser och så. Man kan bestämma mycket själv, det här
med praktiken man kan lägga upp sitt eget schema lite, till seminarium
får man ju också lägga upp det lite hur man vill. Annars är man väl
rätt styrd av målen …man går efter dom. (Kristina)

En idé med PBL är att lärare inte talar om precis vad som ska läsas.
Det är en insikt som kommer fram med tiden. Till att börja med kan
det upplevas som ineffektivt och svårt att förstå meningen med. Det
tar tid att komma in i och förstå vad PBL innebär, men med tiden
går det lättare att leta litteratur på egen hand, sovra i denna, och bedöma relevant nivå.
R: På gymnasiet hade jag, …vi fick ha praktik var vi ville, och då var
jag på en skola med PBI och kollade lite. Då tyckte jag det verkade
jätterörigt. Ja, särskilt när de fick den här utgångspunkten, jag förstod
inte varför läraren inte kunde säga med en gång vad det var dom
skulle läsa. Jag tyckte det var så mycket dötid. Men man märker nu, ju
mer man kommer in i det, ju fortare går själva grundarbetet. …Det här
att man letar efter litteratur, lite mer sorterar vad man ska läsa, …och i
viss mån även vilken nivå man ska ligga på. (Sylvia)

Att själv söka information och bestämma vad som ska läsas ger en
insikt i att det inte går att lära sig allt i utbildningen. Det kommer
fram när studenterna talar om terminstentamen. Tentamen omfattar
stora områden och allt kan inte studeras lika djupt. Att försöka
skaffa sig en helhetsbild, och försöka förstå samband, framstår som
viktigare än att gå in på detaljer. När det är dags att arbeta inom
yrket blir det nödvändigt att lära sig mer inom de specialinriktningar som finns. Det borde man kunna klara, genom att studierna
med eget ansvar medför större flexibilitet, och förmåga att söka
kunskap på egen hand.
I. Det här med att läsa för en hel termin, vad tycker du om det?
R. Ja, jag var ju väldigt emot det till en början. Men jag tycker nog att
det är bättre, man får en bättre helhetsbild, tror jag, faktiskt. Annars,
läser man fem veckor, nånting, så tentar man av det och så är det
borta. Nu får man liksom knyta ihop allting till tentan. Jag tror nog att
man lär sig mer. Man kanske inte får, man hinner kanske inte gå ner i
djupet på allting ordentligt, det kan ju bli så att man flummar lite. Men
å andra sidan sen när man kommer ut och jobbar så, alla avdelningar
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är ju specialinriktade, och då måste man ändå gå ner på djupet, där
man ska jobba. Då får man gå in mer på det så i så fall. Jag tror man
blir en bättre sjuksköterska när man kommer ut. Det vet jag inte men
jag har fått för mig det … lite mer flexibel och man kan leta kunskap.
Även om det är jobbigt till tentorna och läsa… (Kristina).

Frustration och stimulans
Det ansvar som studenterna tolkar att PBL kräver, ger upphov till
starka upplevelser. Upplevelserna präglas av osäkerhet, som leder
till känslor av både frustration och stimulans. Uppfattningar av
lärande i PBL kommer att utmärkas av studenternas hantering av
dessa upplevelser.
Frustration

Att börja studera enligt PBL innebär upplevelser av kaos på olika
sätt. PBL stämmer inte med föreställningarna om hur utbildningar
ska vara. Upplevelserna av att inte veta vad man ska läsa blir
mycket frustrerande, och väcker starka känslor. Även grupparbetet
kan uppfattas som hotande. Ska det verkligen gå att lära sig det
som behövs på det här sättet?
R: Första terminen var det hemskt. Det var kaos, jag skulle hoppa av
varenda dag i princip. Jag var på jättedåligt humör, jag grät när jag
kom hem, det var verkligen jobbigt, intensivt jobbigt. Framför allt
kanske i gruppsituationen i början. Jag har alltid tyckt att det är bättre
att göra det själv. Det är det jag lärde mig mest egentligen, tror jag, att
fungera i en grupp. Men det var jättefrustrerande och man tyckte inte
man hade några gränser för någonting …Jag var väldigt orolig för att
jag inte skulle uppnå den kompetens som jag behövde, på det här
sättet. Så jag var jättekritisk. (Tyra)

Frågor som rör vad studierna egentligen ska fokusera på, och hur
djupt det är nödvändigt att läsa, blir en ständig följeslagare under
utbildningen. Utbildningssystemet erbjuder inte entydiga kriterier,
vilket gör det svårt att avgöra när en tillräcklig nivå är nådd. Ovissheten om hur begränsningar ska göras, och kraven på egna initiativ
leder till oro och dåligt samvete. Det medför känslor av att arbetet
är oändligt, och att det hela tiden finns mer som borde göras. Att
själv söka kunskap och välja kunskapskällor, leder till upptäckten
att det finns oändligt mycket att läsa. Det skapar också känslor av
otillräcklighet och att tiden inte räcker till.
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R: I början tyckte jag det var väldigt frustrerande och det kan det vara
ibland än. …Man vet inte om man läser tillräckligt mycket och man
vet inte om man läser tillräckligt djupt. Ofta varierar föreläsningarna
ganska mycket nivåmässigt, …och man vet inte om man har
tillräckligt bra litteratur. Det är svårt att hitta, och det är ofta utplockat
på biblioteket. Man köper ju en del men det kan vara väldigt
frustrerande ibland. (Astrid)
R: Men jag tycker PBI är jobbigt. Man vet aldrig vad man ska
begränsa sig till, hur djupt man ska gå, och allt är på eget initiativ hela
tiden. Jag tror det är bra också. Men det är jobbigt, det är det. Men jag
tror man lär sig mer än dom som läser vanligt. Dom läser väl …något
bit, något ämne i taget, så jag tror att det kan vara vettigt. Men jag
tycker det är jobbigt, jag har pratat med andra också, alltså man går
ständigt med dåligt samvete att man har läst för lite. (Maude)
R: Jag skulle alltid vilja göra mer än vad jag gör. Men det är det som
är så tråkigt, att man skulle vilja leta liksom nya artiklar, ny forskning
och läsa. Men det känns aldrig som man har tid. (Kristina)

Stimulans

Den situation i PBL som skapar upplevelser av kaos, att inte veta
gränser, blir också en källa för stimulans i lärandet. Upptäckten av
att det går att klara av att stå inför, och hantera nya situationer, ger
stor tillfredsställelse. Den frustrerande känslan av otillräcklighet
kan övergå till en upplevelse av egen handlingskraft. Det beror på
att denna frustrerande känsla infunnit sig flera gånger under utbildningen, kraven finns att ta tag i det, och så småningom leder det till
att det går att lita på sig själv att reda ut situationen.
R. Jag hade inget val heller att gå på någon traditionell skola, men nu
tror jag det är bra. Jag inbillar mig det, för man blir inte så ofta ställd
på avdelningen heller. Bara för att allting är väldigt nytt på den här
avdelningen, så känner jag mig inte skrämd utav det ändå. För det är
bara att gå hem och läsa på det, punkt slut, mer är det ju inte.
…Annars hade man läst vanligt, ah, nu har vi inte kommit till kapitel
fjorton och det är bara tre veckor kvar, hade man kanske blivit ännu
mer ställd…nu är det bara att ta sig i kragen och läsa om det. (Ellen)

Uppfattningen, att vet jag inte så kan jag själv ta reda på det, väcks
och blir mer självklar med det här sättet att arbeta. Att PBL leder
till ett sådant tänkesätt och att en förändring faktiskt inträder, kan
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märkas i helt andra situationer än de som direkt hör till utbildningen. Det kan vara en privat situation, där utmaningar möts med
aktiva ställningstaganden och handlingar.
R. Visst kan det vara jobbigt många gånger, men jag tror man lär sig
väldigt mycket också. Det tycker jag att man kan se så där ibland när
man är ute att …Ja, det kan vara hemma också, privat, någon säger: ja
det vet inte jag hur man gör, eller det vet inte jag. Då blir man nästan
så här, men ta reda på det då, det är bara att ringa (skratt)…Då känner
man att man har fått det där, man står inte bara där utan man tar för sig
lite mer av det som finns. Så jag tycker det är roligt. (Sara)

Otryggheten som finns i att vara tvungen att själv fatta beslut om
vilka källor som ska användas, och hur urval ska göras kan så småningom bytas mot en känsla av frihet. Upptäckten av den egna
kapaciteten medför att lärarstyrda lektioner framstår som begränsande. Stimulansen i att söka sig fram på egen hand leder till ökad
nyfikenhet och initiativförmåga i lärandet.
R. Jag trodde det skulle bli svårt att läsa själv och bestämma själv vad
jag ska läsa och hur mycket. Men jag tycker det är ruskigt skönt och
slippa dom här lärarledda lektionerna. Där man ska läsa ett visst antal
sidor och sånt, och det känns att jag har utvecklats mer för att jag har
kunnat …Jag har nog fått mer fantasi och initiativförmåga när det
gäller såna här saker att kunna se lite längre. Jag vet inte, för att jag
tror att har man lärarledda lektioner, då blir man väldigt inriktad på
det läraren säger, och du kan inte se mer på något vis. …Jag känner att
läser jag någonting så blir jag fruktansvärt nyfiken på att få reda på,
varför är det så här? Sådan har jag aldrig varit innan utan jag har bara
accepterat allting och svalt det…Nu blir jag verkligen nyfiken, och jag
känner att jag blir mer och mer nyfiken ju mer jag läser. Ju längre upp
jag kommer i terminerna så blir jag mer nyfiken… (Mimmi)

Känslan av att få ta eget ansvar för sitt lärande är betydelsefull. Att
arbeta i basgrupp, och själv ta ansvar för att, och vad jag läser,
skapar inte samma känsla av att gå i skolan. Studierna blir en angelägenhet för mig själv som student. Att det finns valmöjligheter i
vad jag ska läsa gör att jag kan läsa sådant som jag tycker är
intressant, även om det är "överkurs". Det faktum att det är jag som
"beordrar" mig själv att läsa något speciellt, blir i sig en motiverande faktor.
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R. Jag trivs nog med det här sättet. Basgrupper passar mig, jag går
hem och jag tar ansvar för att jag läser till den. Det tycker jag är skönt
att man själv får ta ansvar, det blir inte som i skolan. (Kristina)
R. Jag är väl en sån som alltid har gillat att jobba självständigt, även
på gymnasiet. En del var så väldigt styrda då, var tvungna att veta
vilka sidor dom skulle läsa i boken. Men det gillade aldrig jag. Jag
läste alltid några sidor till, bara för att det var intressant. För mig är
det bra med det här sättet. Då känner man att det här har jag minsann
hittat på själv att jag ska läsa, då blir det mycket roligare. (Ketty)

Upplevelser som är förknippade med att man verkligen lär sig med
PBL är viktiga. Det är en förutsättning för att stå ut med den ständiga kompanjonen - osäkerhet. En sådan upplevelse kan vara att det
går bättre att komma ihåg vad man har läst. Basgruppen har också
betydelse för att stimulera. När den fungerar så är den en hjälp i
den frustration man kan känna, och det märks hur mycket längre en
grupp, jämfört med individuellt arbete, kan bidra till att komma
vidare i lärandet.
R. Vid jultid, efter vår andra tenta. Det låter konstigt, men det var
omvändelsen nästan. Jag vet att det är många som beskriver det så,
plötsligt trillade det ner. Jag förstod vad det gick ut på, jag tyckte det
var jättebra, jag kom ihåg vad jag hade lärt mig. Det var nog framför
allt det som påverkade. Jag märkte att jag glömde inte bort det. …Det
klart ibland tycker man, varför, låt mig få gå hem, läsa en bok och sen
tentera av den. Det är klart, man har ju såna perioder också. Men sen
när man känner när gruppen fungerar. När man märker att i dag är inte
jag på topp, verkligen inte, …så sluter plötsligt sex andra människor
upp, tar tag i det och hjälper en. Nästa gång får man göra det för
någon annan. Det tycker jag är så fascinerande. (Tyra)

Balansgång

Att studera enligt PBL leder därmed både till upplevelser av kaos
och frustration, som till tillfredsställelse och stimulans. Mycket
energi går åt att balansera dessa motstridiga upplevelser. Det ständiga balansarbetet mellan frustration och stimulans gör att det här
sättet att läsa ger svackor, och toppar, i upplevelserna av hur det går
att hantera. Det blir en pendling mellan upplevelser av att inte
kunna, och att känna att det fungerar. Upplevelsen av att inte kunna
är samtidigt en sporre att gå vidare.
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R: Ibland,…sen är det lite hur man mår tycker jag, med det här
systemet får man alltid sina svackor alltså. Ibland känner man, man
kan ingenting, ingenting…och sen så tycker man, ja nu börjar det
lossa. Men bäst läser man ju när man känner att man inte kan
någonting, då läser man massor, försöker … (Ellen)

Att själv vara ansvarig för sina studier innebär ett stort mått av
självdisciplin. Det kräver också egen motivation när det inte finns
någon som direkt övervakar vad som görs. Krav på att studera
kommer från basgruppen och vetskap om kommande tentamen. Ett
sätt att hantera känslor av otillräcklighet och osäkerhet, som ständigt finns närvarande när man läser enligt PBL, är att planera och
ordna sin studietid.
R. Det här sättet att läsa, det kräver ju att man för det första är
motiverad, och sen, ja, man måste ha självdisciplin. Men jag tycker att
har man valt den här linjen och stannar kvar här. Då är det ju för att
man är motiverad. Så för mig är det att. … Det hade jag kanske svårt
för första året, att alltid vara disciplinerad, alltid läsa ordentligt till
basgrupperna, och likaså gå på alla föreläsningar och sånt. För man
känner det, man har inte längre som förut någon som övervakar en
direkt. Det här ska ni göra, och det här ska ni göra, utan det ligger på
en själv. Det har jag lärt mig mer och mer, tycker jag. …Är man
motiverad går det ju automatiskt, då letar man litteratur, man läser. Ja
man vet ju ändå att man måste klara det, dels till varje basgrupp är det
ju. Det blir ju på nåt sätt pinsamt för en själv om man inte är påläst,
för det märker ju dom andra förr eller senare. Sen vet man ju att man
måste klara tentan, så man har ju en sporre på så sätt. (Ketty)
R. Jag måste ju försöka ha någon disciplin på mig själv också, med
tanke på att jag har det som jag har det, när man har familj. Jag
försöker läsa i veckorna, försöker då kanske vara ledig på helgerna,
för att …jag kan vara med min dotter då. Sen är det jättesvårt att ha
henne hemma och läsa också. Även fast min man är hemma också,
sitter jag och läser så kommer hon ju garanterat och ska visa vad hon
kan, vad hon kan rita, och så där. Så det funkar inte, då blir det att man
får läsa mer intensivt i veckorna. Då tycker jag det är rätt bra att man
har en studiedag, då får hon vara på dagis. (Ellen)

Sammanfattning
Studenterna uttrycker att de vill förstå det sjuksköterskan kan
komma att möta, vårdmiljöer, språkbruk, händelseförlopp, handlingar och underlag för detta. Tydligt framkommer också strävan
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efter att själv kunna hantera både praktiska göromål, och skiftande
utmaningar i aktuella situationer.
När studenterna talar om strävan att förstå har "förstå" lite olika
betydelser. Att förstå kan innebära att kunna översätta ord och
begrepp. Det kan röra sig om medicinska termer på sjukdomar,
behandlingar och organ. Förståelse visar sig i att det går att översätta innehållet i journaler, rapporter och texter som behandlar olika
områden. En näraliggande betydelse är att förstå det man ser,
exempelvis vad tekniskt material används till, ett rums utrustning,
vilka personer som agerar och vad de gör. Att förstå kan också
innebära att kunna förklara förlopp, som kroppsliga funktioner,
symtom, läkemedels effekter och åtgärder av olika slag. Ytterligare
en nivå av förståelse är att "se", och kunna reda ut hur företeelser
och handlingar är relaterade till varandra, och vilka bakomliggande
förklaringar som finns. Ett exempel kan vara att veta varför det är
viktigt att kontrollera blodtryck vid vissa sjukdomstillstånd. I förståelse ingår att kunna sätta sig in i andra människors upplevelser,
exempelvis en patients utsatta position vid sjukdom. En annan nivå
av att förstå, där ovanstående aspekter av förståelse kan sägas ingå,
är att studenterna strävar efter att kunna överblicka en helhet. Helheten består av att förstå enskilda fenomen, samband mellan dessa,
och hur de relaterar sig till sjuksköterskedomänen och angränsande
områden.
Den handlingsberedskap studenterna strävar efter är intimt förbunden med att förstå. Handlingsberedskap kan uttryckas som att
det är tillämpning, handlande i förhållande till den förståelse som
beskrivits ovan. Handlingar beskrivs ur lite olika aspekter. De kan
innebära att kunna utföra praktiska, mer tekniska moment, som att
ge injektioner och sätta en kateter. Till det kommer att veta varför
man ska göra på ett visst sätt. Handlingsberedskap har också betydelsen att i en situation "kunna se" vad som behöver göras, att
handla, att tänka sig in i tänkbara följder och att ta ställning till det
man gör. Ytterligare innebörder innefattar medvetenhet om bemötande, hur man bör förhålla sig till patienter och övriga involverade
i aktuell situation.
Strävan att förstå och att skaffa sig handlingsberedskap är interrelaterade. Förståelse visar sig i handlingar och hur personen tänker
i konkreta situationer. För att kunna handla på ett bra sätt måste
man förstå vad man gör, och vad som kan bli en tänkbar händelseutveckling. Studenterna framhåller att för att förstå fenomen räcker
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det inte med samband åt det ena eller andra hållet, dvs att läsa om
något och sedan möta det i praktiken, eller tvärtom. En djupare
förståelse går att nå genom ett ständigt växelspel mellan teori och
praktik. Att vara med om något i praktiken, läsa om det, återvända
till praktiken och försöka bedöma vad man förstår, pröva i praktiken, läsa igen utifrån de frågor som dyker upp, osv. I det här växelspelet finns tillämpning, handlingar i lärandet med som en förutsättning och given del. Att studera ett fenomen genom att enbart
läsa behöver inte leda till att man egentligen kan det. Det är när
kunskapen används i praktiken som upptäckten och bekräftelsen att
man förstår blir tydlig.
Studenternas vägar mot målet att bli sjuksköterska utmanas av
att utbildningens uppläggning enligt PBL ställer krav på eget
ansvar. Ett utmärkande drag för PBL är, enligt studenterna, att
innehållet i utbildningen inte är tydligt. Lärarna och utbildningssystemet visar inte på detta i detalj. Det förväntas att studenten
själv söker information och kunskap, och planerar sina studier. Studenterna kopplar förståelsen av vad PBL innebär, till förståelse för
hur basgruppsarbetet ska fungera.
Ett genomgående tema i studenternas beskrivningar av att ta
eget ansvar är upplevelser av att vara i en kaotisk eller osäker situation. Studenterna känner sig tidvis ute på ett gungfly i utbildningen.
Känslorna uppstår på grund av att de upplever att de möter en
kunskapsmassa som inte går att överblicka, det finns inga tydliga
gränser, kriterier eller referenspunkter att hålla sig till. Situationen
skapar en känsla av att lärandet är oändligt, övermäktigt och omöjligt att ringa in. Denna situation uppfattar de att de till stor del står
ensamma inför, det kräver handlingar och vad dessa handlingar kan
innebära är diffust. Dessa känslor är starkast i början av utbildningen, men upplevelserna av att inte räcka till och inte hinna med
finns kvar längre fram i utbildningen.
De kaotiska känslorna som föds av osäkerheten att innehåll och
gränser inte är bestämt, och reglerat i förväg, i utbildningen, kan
efter hand övergå till upplevelser av att det i stället är stimulerande.
Basgruppsarbetet framstår som ett centralt forum för att hantera
osäkerhet, även om det också kan uppfattas osäkert hur det ska
fungera. Starkt bidragande faktorer till att eget ansvar blir stimulerande, är upptäckter av att det går att själv klara av att göra val
och fatta beslut. Andra orsaker är upplevelser av att det bidrar till
lärande och utveckling på olika plan. Dessa upplevelser kan röra
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sig om att det går att komma ihåg och verkligen förstå det man
läser när utgångspunkten är egen aktivitet och egna initiativ. Känslor av att egen handlingskraft märks och fungerar i nya situationer,
och att uppmärksamma att man har fantasi och initiativförmåga, är
också stimulerande. Upptäckter av vad samarbete kan tillföra i
lärandet, är ytterligare en stimulerande faktor som förknippas med
PBL och basgruppsarbete. Frihet och möjligheter att få ta eget ansvar upplevs mot bakgrund av dessa kriterier som en tillgång.
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8. Frågor studenterna ställer sig och
hanterar

Studenterna tycks klara över inriktningen att bli sjuksköterskor.
Lärandet domineras ändå inte av självklarhet vad det målet innebär.
Tidigt i utbildningen kommer insikten att det inte går att lära sig
allt som vid första påseende verkar relevant. Kunskapsmängden
framstår som oändlig, den förändras och förnyas med tiden, och
dessa erfarenheter pekar entydigt mot krav på att urval måste göras.
Studenterna uppfattar sig stå inför att de själva ska vara med och
göra dessa urval, och ta ansvar för sin utbildning. Att ta eget ansvar
betyder i studenternas perspektiv en ständig balansakt mellan frustration och stimulans. Den osäkra situationen leder till att studenterna ställer och tar sig an frågor för att uppnå målet att bli sjuksköterska. Frågor som vägar mot målet illustreras i figur 5.

Figur 5. Vägarna mot målet att bli sjuksköterska.
Vad ska jag lära mig, dvs vad är det jag behöver förstå och kunna
hantera som sjuksköterska?
Hur ska jag lära mig, dvs hur kan jag skaffa mig denna förståelse och
handlingsberedskap?
Hur vet jag att jag lär mig, dvs hur vet jag att jag förstår och klarar
av sjuksköterskans arbete?
Hur ska jag hantera min undervisningssituation? Det finns ramar i
utbildningen - hur förhåller jag mig till dessa?
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I följande berättelse utgör studenternas frågor centrala områden i
gestaltningen av deras lärande. Studenternas förhållningssätt och
hantering av dessa frågor bildar teman och aspekter inom dessa
områden.

Vad ska jag lära mig?
När studenterna beskriver hur de bearbetar frågan: Vad är det jag
behöver förstå och kunna hantera som sjuksköterska?, framträder
tre teman. Det rör sig om att ”Få syn på vad jag behöver lära mig”,
”Göra val och prioritera” och ”Bedöma relevans”. Dessa teman är
relaterade till, och beroende av varandra. Inget av dem existerar
isolerat i studentens lärande. Genom betoning av olika infallsvinklar i respektive tema växer komplexiteten fram i vad studenterna
tar ställning till när de söker svar på frågan: VAD ska jag lära mig?
Få syn på vad jag behöver lära mig
Studenterna försöker på olika sätt bilda sig uppfattningar om vilket
kunskapsunderlag som kan vara väsentligt att ta sig an och försöka
förstå. Basgruppen framträder som ett forum där förväntningar
finns att samarbetet ska bidra till att det går att göra bedömningar
av vad man ska läsa. Basgruppsarbetet bör vara en hjälp för att
sovra och få fram det som är väsentligt. Om inte basgruppen ger en
sådan ledning blir det besvärligt att se vad man ska läsa.
R: Det kan vara så att man kommer till basgruppen och tycker att man
har läst. Sen när man går därifrån känner man att jag ska nog läsa lite
till. (Sylvia)
R: Vi (en tidigare basgrupp) gick verkligen igenom vad vi hade läst
och alla var väldigt, liksom seriösa eller vad man ska säga. Vi gick till
kärnan av problemet på en gång. Vi sa: Om det är så här (tolkning av
det man läst) Hur skulle vi göra då? …och vi gjorde
omvårdnadsplaner. …Nu har vi inte diskuterat så mycket om vad man
ska läsa, vad som är relevant. Det har jag inte heller fått nåt stöd i
basgruppen för. (Ketty)
R. Det var ju jag som tog upp förra basgruppen, jag tycker att det är
segt. Det har i och för sig varit ganska bra, men det har varit
flummigare än förra terminen. Det här att, jaha, vad ska vi läsa, och
vad behöver vi inte läsa, det blir jobbigt när det inte är konkret. (Sara)
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Utgångspunkterna som bearbetas i basgruppen ses som ledtrådar i
sökandet efter vad man ska läsa. Det gäller att komma underfund
med vad den ger för signaler till vad man ska läsa, och vad som kan
tänkas vara relaterat till den situation som är aktuell. I det sammanhanget blir det också angeläget att stämma av hur utgångspunkten
är relaterad till studiehandledningen, där målen finns beskrivna.
R. Den här utgångspunkten med akut buk. Vi skulle kanske mer ha
gått in på… vad kan orsaken vara till akut buk mer specifikt. Jag vet
inte om dom andra (i gruppen) gjorde så, men jag gjorde inte så. Jag
läste mer, typ vilka observationer man skall göra när man får in ett
akut bukfall. … Jag tyckte nog att hon (handledaren) kunde ha varit
lite mer tydlig att trycka på att man skulle ha läst mer om vad det
kunnat bero på. …Men i och för sig, det har kommit lite grand nu.
Den här andra delen av utgångspunkten handlade ju om ileus. Det är
ju en orsak. Jag känner att jag har missat en bit där i mitten på nåt sätt.
Men det får man väl se till att ta igen nu då. (Sara)
R: … ibland har jag svårt att se sammanhanget i utgångspunkterna och
vad dom vill ha, …… enligt studiehandledningen. (Ellen)

Frågor som formuleras i basgruppen blir styrande för vad de egna
studierna kommer att koncentreras kring. Det kan finnas olika uppfattningar om hur det förhåller sig med innehåll, som inte direkt
aktualiseras i basgruppen, eller på föreläsningar. En uppfattning är
att det hör till det egna ansvaret att läsa även sådant som inte direkt
kommer upp i basgruppen. Det kräver ett ganska stort mått av
självdisciplin. En annan uppfattning är att det som inte tydligt
kommer fram i basgruppsarbete, eller på föreläsningar, det är inte
viktigt och behöver inte ingå i studierna.
I. Det blir betydelsefullt vilka frågor ni har tagit upp i basgruppen?
R. Jaa …fast många saker har vi inte tagit upp på basgruppen heller.
Som det här med hypofyshormonerna, hur dom påverkar olika saker,
binjurar och sånt. Det har vi inte tagit upp alls i basgruppen. Det
ligger ju lite på eget ansvar och läsa det också. Att jag vet, att läser vi
nu diabetes, och läser vi nu endokrinologi, då ingår det här. Då gäller
det att jag läser det också.(Mimmi)
R. Jag tycker jag hör ofta att om vi inte tar upp det i basgrupp, har vi
inte läst det. Om det inte kommer på en föreläsning eller i basgrupp,
då försvinner det på nåt sätt. Det tycker jag att det ligger ju i temat,
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där ligger ansvaret. Att det som inte tas upp, det måste jag ju själv ta
reda på, när jag vet att det ändå ingår i kursen så att säga. (Tyra)

Det finns en rädsla att potentiellt viktigt innehåll ska passera förbi,
utan att deltagarna i gruppen uppmärksammar det. Risken är
uppenbar när studenterna själva saknar erfarenhet av det som behandlas. Krav finns då att handledaren i basgruppen ska träda in,
och ge konkret hjälp för att göra viktigt innehåll synligt.
R. Om vi satt och pratade och kom fram till nåt, kunde vår handledare
säga (en tidigare basgrupp). Ja, det är jättebra det ni har kommit fram
till, men här är några punkter ni kan tänka på. Det var grejer man
aldrig skulle komma fram till själv. Bland annat i slutet, när vi läste
ortopedi. Vi kom fram till alla möjliga benbrott och så, men vi kom
aldrig fram till DICK och ARDS. Det var ingenting vi visste om. Såna
grejer kom hon med. När vi läste om det så förstod man ju mer…så
man måste ju ha vägledning… (Ellen)

Föreläsningar kan vara en hjälp att bedöma vilken inriktning
studierna bör ha. Innehållet i föreläsningen kan användas som jämförelse, och visa på vad som är viktigt att läsa i de egna studierna.
R. Jag lär mig bra mycket mer när jag sitter och läser själv Å andra
sidan är det bra och lyssna (om föreläsning). Jag har hört det en gång
och vet vilken inriktning man ska ha. Det är liksom det enda. Det är
inte det att jag känner att jag lär mig en massa på föreläsningarna. Jag
bara vet vad dom har pratat om, och då vet jag vad jag ska läsa. Det är
väl lite det som är meningen. Det är väl mest att få veta vilken
inriktning jag själv ska ta… när jag ska läsa. (Maude)

Förutom inriktning för studierna, kan föreläsningarna mer konkret
ge en bild av vad som är väsentligt att kunna. Det kan gälla områden som inte alls behandlas i basgruppen eller som gruppen inte
kommer in på i det arbetet. Utnyttjar man att vara med på sådana
föreläsningar får man upp ögonen för att det innehållet också är
viktigt att lära sig.
R. Det är ju bra om dom tillför lite mer än det man tar upp nån
annanstans, på basgrupp och så. Vi haft en del föreläsningar nu som
inte ens bearbetas i basgrupp då, vissa områden. Då är det ännu
viktigare egentligen att dom visar vad det är vi ska kunna. …När jag
läser till basgruppen, använder jag mig av anteckningar och ser vad
dom tog upp, se vad man behöver läsa mer. Oftast behöver man
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fördjupa kunskaperna. Men jag tycker ändå det är skönt att gå på
föreläsningar, få en bild av ungefär av vad man ska kunna. (Astrid)

En annan aspekt, med liknande tankegång, är att föreläsningarna
borde kunna fungera som säkerhetsventil för att inte missa viktigt
innehåll i utbildningen. De ska då behandla områden som inte bearbetas eller aktualiseras på annat sätt. I den egna prioriteringen är
det annars risk för att detta försvinner helt och hållet. Ytterligare en
tolkning av denna aspekt är att föreläsningar kan vara en genväg att
få information, eller lära sig sådant som är svårt att hinna med att
läsa själv.
I. Vad är det flera föreläsningar skulle ge, vad skulle dom innehålla?
R. Ja, dels så är det ju en hel del som man inte behandlar i basgrupp,
som ändå hör till temat. Dom bitarna skulle kunna komma in, det gör
dom ju nu men kanske lite mer. Ex nu på kvinnotemat, … så vet vi ju
det, att vi kan läsa om mannens reproduktionsorgan. Det är ju bra om
vi gör det. Men det hinner vi inte med… ex en föreläsning om nåt
sånt, som jag missar helt och hållet egentligen. (Tyra)

De böcker som väljs, för att läsa om det område som har aktualiserats i basgruppen, kan ses som hjälp att avgöra vad området kan
innehålla. För att komma underfund med om det går att se området
på andra sätt, görs jämförelser med någon annan bok, som behandlar samma ämne. I början av utbildningen lånades ofta ett stort
antal böcker som det aldrig fanns tid att läsa. Dessa erfarenheter har
fört med sig att mängden av litteratur som används har minskat.
Några böcker får nu utgöra de huvudsakliga källorna, inom de mer
bekanta områdena som studeras.
R. Nu när vi har läst akuta bukar och kirurgi, så har jag haft, …oftast
hittar man en bok och sen kommer det nästan efter den. Ja, jag hade
väl två böcker eller nåt sånt där. Så tittar man lite i dom vad som står,
om det är nån skillnad och så. Jag går inte och letar massor av böcker.
För det gjorde jag terminerna innan. Då hade man ju en sån här trave
och det hinner man ju inte läsa ändå till nästa basgrupp. Utan oftast så
har man en bok, eller två då, som man läser ur, i alla fall gör jag så.
Jag letar inte så mycket artiklar. Det gör jag faktiskt inte. (Kristina)

Praktiken ger konkreta bilder av vad en sjuksköterska gör. Det har
tidigare framkommit i avsnitten "Strävan efter att förstå och
Strävan efter handlingsberedskap " (s 122, resp s 125)
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Göra val och prioritera
Studenterna blir tidigt medvetna om att det inte går att lära sig allt
som verkar intressant och väsentligt. I lärandet måste val och prioriteringar göras av vad studierna ska inriktas på. Dessa beslut upplevs som svåra, och de utgör ett ständigt närvarande dilemma för
studenterna. Den informationsmängd som har blivit synlig i konturerna måste avgränsas, och det gäller att avgöra vilken nivå som är
rimlig. Studenterna söker stöd och ledtrådar för att fatta beslut.
Diskussioner och jämförelser med andra

Basgruppen har en viktig funktion i att vara stöd i dessa bedömningar. Bedömningar när det gäller avgränsning berör kvantiteten,
hur mycket man ska läsa, men också nivån. Att få diskutera det i
basgruppen, där också handledaren finns med som garant, bidrar
till större säkerhet i de egna bedömningarna.
R. Det är svårt när man inte har bollat det här (det man ska läsa) i
basgruppen. Ja, hur mycket har du läst och vad har vi läst? En hel
basgrupp kan nog inte ha fel på vilken nivå man ska ligga,
tillsammans med handledare. Handledaren ska ju ha begrepp om det
också. Det känns lite mer säkert om man har nåt att bolla mot. (Sara)

Även om den egna basgruppen kan fylla den här funktionen finns
en ständig osäkerhet om huruvida det är riktiga val och prioriteringar som har gjorts. För att öka säkerheten, och kontrollera den
egna basgruppens beslut, görs jämförelser med kompisar i andra
grupper.
R. Förberedelser inför operation, det var deras stora (en annan
basgrupp). Det hade inte vi i vår grupp varit inne på. Jag sitter och
pratar mycket med min gamla basgrupp: Vad har ni läst då? Så insåg
jag att dom hade inte alls läst samma, …det var inte ens på samma
plan, då tänkte jag…hoppas vi kommer dit. (Ellen)
R: Det är ju ständigt det här i cafeterian: Men vad har ni då, vad ska
ni läsa? För man känner hela tiden att man missar någonting. (Maude)

Den osäkerhet som studenterna upplever angående val och prioriteringar, och rädslan för att missa något viktigt, medför att en stor
tyngd läggs vid basgruppshandledarens ansvar i dessa frågor.
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I: Du menar att det är handledaren som styr vad det är ni går in på?
R: Näe inte just…för vi har ju den här utgångspunkten,…men hur
djupt det är och vad dom tycker är viktigt och såna grejer. (Sylvia)
R. Det är väl det som är deras jobb (handledarna) att man inte missar
någonting…men det är just det att man inte vet riktigt. (Maude)

Avgränsning i relation till informationskällor

Basgrupparbetet ger studenterna en bas för att på egen hand
fortsätta med en orienteringsfas, vilken innebär att välja vad som
ska studeras närmare. Studenterna söker källor att använda i sina
studier. I ett inledningsskede inventeras kända källor i förhållande
till utgångspunkten, och de frågeställningar som har kommit upp i
basgruppen. Eventuellt finns den information som behövs redan i
den litteratur som är tillgänglig hemma. I den litteraturen identifieras de avsnitt som bedöms vara relevanta, och de utgör underlag för
att läsa och anteckna till kommande basgruppsträff. Ett sätt att
bearbeta informationskällorna är att göra anteckningar, avgränsa
det som bedöms vara viktigt och formulera det med egna ord.
R: Jag har kollat i den litteraturen jag har hemma, vad jag har där. …
Utgått från vår utgångspunkt och dom frågeställningarna vi har skrivit
upp. Kollat om det står tillräckligt i det jag har helt enkelt. Det tycker
jag det verkar göra. …Jag tar en bok i taget, brukar jag göra, och beta
av dom bitarna vi ska ha, så antecknar jag helt enkelt. …Man märker
också att diabetes är en ganska stor del, eller det är en ganska stor
sjukdom. Det finns ganska mycket och läsa om det. (Astrid)

Om föreställningarna är att det inte går att finna det som behövs i
kända böcker, används andra strategier att söka informationskällor.
Denna sökfas kan vara mer eller mindre systematisk. Utdrag ur
studenternas dagboksanteckningar, som återges i berättelsen om
terminen, ger några exempel på detta (kap 6). Biblioteket används
för att söka litteratur och artiklar. Detta sökande har en viss prägel
av systematik. Sökandet kan exempelvis innebära att mer eller
mindre avgränsade sökord används som underlag i en databas,
böcker tillhörande ämnesområdet avgränsas, och i dessa görs val
genom att läsa innehållsförteckningar. Andra sökstrategier kan vara
att diskutera med kurskamraterna, eller undersöka om någon kompis har litteratur som går att låna. Dessa sökstrategier framstår som
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mer slumpartade. Kompisar som studerar samma område identifieras som möjliga källor. Den litteratur de använder undersöks
med avseende på relevans till den egna intressesfären. Avsikten
med olika sökstrategier är att nå fram till ett avgränsat informationsunderlag, som kan användas att studera närmare i förhållande
till det som är aktuellt i basgruppsarbetet.
I: Har du tagit dig an någonting av det ni gjorde i basgruppen?
R: Jo, jo det gjorde jag,…jo i fredags eftermiddag. Då tittade jag först
i artikelsök, men det kom så ofantligt många artiklar som handlade om
pedagogik, och jag visste inte vad jag skulle ringa in det emot. Jag
skrev pedagogik och…teori eller teorier. Fast det blev inget bättre, så
jag la ner det projektet. Då tittade jag i stället i biblioteket, vad som
fanns där, …några bra böcker som grundläggande pedagogik och
så.… Så hör det till saken att en kompis till mig läser till lärare. Fast
hon går första terminen nu bara så hon har inte läst så mycket
pedagogik. Men hon hade en bok, och jag lånade två böcker här
då.…Så jag har läst lite grand om det och sen tittade jag i Forskning
och framsteg, om hur man lär, och vad som påverkar lärandet. (Stina)
I: När du har valt dom här böckerna, hur har du gjort då?
R: Jag gick till pedagogikdelen, och sen tittar man lite på
innehållsförteckningen, vad den innehåller och så där. Jag har lånat en
av min syster, den heter Elevernas värld, eller något sådant. Den är
mer om inlärning och hur man ska vara som lärare. Det påminner ju
en hel del om vårt.…Mycket av det vi går in på nu är för att vi ska
kunna informera bättre, det kan jämföras med lärarens roll. (Sylvia)

Under utbildningen tränas förmågan att söka och välja kunskapskällor, och efter hand blir det lättare att bedöma dessa. Inköp av
litteratur som betecknas som central, blir också ett sätt att hantera
det egna sökandet. De utgör en viss trygghet och dämpar oron för
att det inte ska finnas något att läsa i biblioteket. I början av utbildningen upptas en hel del energi av att på något sätt börja från
början och söka lämpliga källor.
I: Har sökandet av källor förändrats efter hand?
R: Ja, det har det, om man jämför när man började. Då var det kaos.
Nu har man ju mer rutin på saker och ting. …Det som är bra nu, är ju
att man har köpt en del böcker tidigare. Det har man användning för
nu också, och det är en trygghet att ha. Nu har jag den boken, nu vet
jag att jag kan gå till den och där står det antagligen om det här. Då
behöver man inte få den där känslan att nu måste jag springa till
biblioteket innan alla andra tar allting som finns. (Sara)
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Förväntningar finns att föreläsningar ska ge vägledning för avgränsning och bedömning av rimlig nivå inom det område som
studeras.
R. Jag tycker det har varit ganska bra föreläsningar. …Dom ska helst
ge en vägledning om vilken nivå man ska ligga på. (Astrid)

Studenterna tycker inte att alla föreläsningar ger denna vägledning.
Trots det verkar en grundläggande uppfattning vara, att det som
behandlas i en föreläsning är viktigt, och en indikation på vad som
är relevant nivå. Mot denna bakgrund används anteckningar från
föreläsningarna i de egna studierna för att avgöra vad som är
aktuellt att läsa, och på vilket djup ämnesområdet ska studeras.
Föreläsningarna som sådana betraktas inte som tillräckliga i studierna, de måste kompletteras med egna studier.
R. Jag skriver mycket på föreläsningar. Men det är mer att man ser
vad,… det kan visa vilken nivå man ska läsa på, …det gör de ju oftast.
När jag skriver själv sen från böcker, så brukar jag titta på
föreläsningar och sammanfatta det. Sen bara läsa på
föreläsningspapper brukar jag inte göra så mycket. Det är mera, ja nu
vet jag det är den här nivån. Det ska jag kunna. Att man vet att dom
har varit på det här djupet, och tagit upp det här. (Kristina)

Avgränsningar i relation till praktisk utbildning

Studenterna gör val och prioriteringar i sitt lärande även i den praktiska utbildningen. Även om studenterna, vilket har framkommit
tidigare, har ambitionen att koppla ihop teori och praktik så framstår dessa val och prioriteringar vara av en annan karaktär än det
resonemang studenterna för om det som studeras i "skolan". Praktik
och skola betraktas till sina delar som olika kontext. Studenternas
val och prioriteringar i praktiken kommer fram i relation till resonemang om den inlärningsplan som studenterna skriver (s 104, 124).
Inlärningsplanen bygger på vad som har gjorts på tidigare
placeringar, målen i studiehandledningen och karaktären på avdelningen där praktiken genomförs. Liknande planer har upprättats
tidigare terminer, och dessa utgör ett underlag för den aktuella
terminens planering. Bedömningar görs av vad tidigare placeringar
har inneburit för lärandet, och vad som kräver mer träning. En stor
svårighet är att avgöra och fatta beslut om att det verkligen finns
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något man kan. Det skrivna materialet används inte så ofta. Att
skriva inlärningsplanen för med sig att man måste stanna upp och
reflektera över vad praktiken ska innehålla, och det är i sig värdefullt.
R: Det jag tycker är svårt, är att man känner, det är egentligen inget
man kan säga, som varit med hitintills, att man kan det riktigt, så listan
kan bli lång. Ibland kanske man är lite för, ja att man inte vågar säga
heller, att man kan det här (skratt). … Då flyttar man hellre med sig
det. Så jag utgår helt enkelt ifrån studiehandledningen, det jag har
gjort tidigare, så får man tänka på det man behöver få mer av. …Det
är bra att sätta sig och skriva ner, och tänka igenom vad det är jag ska
göra. Men när det väl är gjort, vet jag inte om jag använder den så
mycket. Det blir mer att man bearbetar det lite i huvudet. (Astrid)

Handledaren i praktiken kan vara en hjälp att bedöma vad man kan
och vad man behöver lära sig. Det kan ske genom att handledaren
ställer frågor som kräver förklaringar och stimulerar till reflektion.
R: Jo, jag tycker att jag har kommit in i det bra, rätt så bra i alla fall.
…Men sen, hon (handledaren) håller på och kollar vad jag kan, och
vad jag inte kan, och det är ju bra också…för att veta hur mycket hon
kan låta mig få göra. … Hon ställer frågor, varför gör du så här och
vad ska man tänka på?…För att jag själv ska tänka,…kunna förklara
och sätta ord på varför jag gör som jag gör. (Moa)

Att bedöma relevans
En viktig aspekt av vad lärandet ska ägnas åt, är relaterat till att
bedöma relevans i möjliga "ämnen", som kommer upp på agendan.
När studenterna ska bedöma relevans relaterar de i första hand till
egna, och andras föreställningar, om vad en sjuksköterska ska
kunna. Frågan blir: Vilken kunskap behöver en sjuksköterska för
att kunna genomföra sitt arbete? För att få svar söker studenterna
bilder av innebörden i att vara sjuksköterska. Det sker genom att
iaktta sjuksköterskor, läsa, fråga, diskutera, reflektera över och ta
ställning till det som kommer fram.
Relevans i relation till yrket

Det mest påtagliga underlaget för att bedöma relevans i förhållande
till sjuksköterskeyrket kommer fram i den praktiska utbildningen.
Att träffa på situationer i praktiken som direkt anknyter till det man
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just suttit och läst, blir ett igenkännande, vilket upplevs som stimulerande och roligt. Ett ytterligare bidrag är, att nyttan av den kunskapen blir mycket tydlig.
R. Den här avdelningen är ju både medicin och kirurgi, och jag har
nästan bara varit på medicin. Nu mot slutet har jag varit på kirurgi,
och det är ju mest kirurgi vi läser nu. Men man känner ju nu att dom
här sista veckorna. Aha, det är ju roligt, men man ser precis det man
läste om igår kväll i boken, det har man på avdelningen dan efter. Så
det är kul, det har man ju nytta av. (Lilian).

Att läsa om olika saker i skolan, och diskutera hur man gör, kan
vara värdefullt för att bättre förstå det man sedan träffar på och ska
utföra i praktiken. Har man varit på praktikplatsen så vet man att
det här som diskuteras i skolan, det kommer jag att ha nytta av när
jag är på avdelningen igen. Samspelet mellan teori och praktik ger
studenten underlag för att bedöma om, och förstå varför, de behöver lära sig vissa saker. Det bidrar till en omedelbar känsla av att
det är meningsfullt.
R. Nu har man varit på avdelningen och nu vet man ju mer. Dels vad
det kan komma in för skador på avdelningen. Mer hur rutinerna är och
vad som kan komma att göras med de här patienterna. Om det ska bli
operation eller så där. Jag tror att jag kommer ha mycket nytta av det
sen när jag kommer tillbaks till avdelningen. Att man vet lite mer nu
när vi har läst pre- och postoperativ vård. Det kan man känna att det
saknar man lite ute … Jag blir så att när jag inte har grepp om saker
och ting, när jag inte vet riktigt hur det ska funka eller, …ja då blir jag
osäker. Jag tror det kommer att vara lättare nu när man kommer
tillbaks dit och har läst mer om sånt. …Likadant det här med CVK
och sånt, kommer vi att ha färdighetsträning om nu med. Det kanske
blir lättare nu när man kommer ut och har grejat mer med sakerna rent
praktiskt här på skolan först. (Sara)

De aktiviteter som försiggår i skolan, som basgruppsarbete, föreläsningar och seminarier, används på olika sätt för att få syn på, och
pröva tankar om vad som kan vara relevant att lära sig. Dessa bedömningar präglas av att studenterna medvetet försöker härleda,
och ta ställning till, det som har kommit upp som tänkbart innehåll,
till sjuksköterskans arbete. Men det finns också en medvetenhet om
att det inte går att lära sig allt. En aspekt blir att relevant innehåll
per se, måste ställas i relation till den tid det går att ägna åt lärande.
En viss förmåga att göra sådana bedömningar utvecklas under
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utbildningen genom att man prövar sig fram, och tar ställning till
hur det fungerar.
R. Man har lärt sig mer från termin till termin hur,… man får ju in
rutinen på att läsa så det går ju smidigare och smidigare från termin
till termin. …Kanske att man har lärt sig mer vilken nivå man skall
hålla sig på. …I termin 1 och 2 gjorde man kanske jättestora
djupdykningar i ämnen, som man sen efter tentan tänker att, nej det
var ju inte så relevant för mig som blivande sjuksköterska, att göra
dom där djupdykningarna. …Relevanta områden var det, men man
kanske läste på för djup nivå. Så kände man efter tentorna att ja, det
här kommer jag ändå inte komma ihåg. Det var en massa
detaljkunskap, som man ändå inte har nån nytta av sen. Det är aldrig
så man diskuterar på en vårdavdelning eller så där. (Lilian)

Val av vad som ska studeras speciellt bygger på bedömningar av
vad som kan vara viktigt att kunna som sjuksköterska. Ett kriterium
för att något är viktigt kan exempelvis vara ett mycket allvarligt
sjukdomstillstånd, som kräver omedelbara åtgärder. Mindre viktigt
är det att lära sig detaljer om sådant det går att hantera när en sådan
situation inträffar i det kommande yrket, och tid finns att ta reda på
mer. Ett exempel på en sådan situation kan vara kunskaper om ett
speciellt läkemedel.
R. Jag gjorde så att jag läste igenom allt flera gånger. Första gången
översiktligt, sen lite djupare och sen ytterligare lite djupare. Sen valde
jag ut det som jag tyckte. Det här måste ju vara viktigast och så lärde
jag mig detaljer på det. Pluggade jättemycket på det och vissa andra
saker tänkte jag. Ja , men det här kan inte vara så viktigt, så det läser
jag bara översiktligt.
I. Ja, just det. När du väljer då, vad som är viktigt, vad går du då på?
R. Jag försöker väl räkna ut så här, ex diabetes. Då tyckte jag
hyperglykemi och det här ketoacidos, det måste ju vara viktigt. Det är
ju ett allvarligt tillstånd som patienten kan komma i. Medan däremot
magsårsmediciner, kommer jag ihåg, det kom det en fråga på, men det
kunde jag inte ordentligt. Jag hade tänkt. Det kan ju inte vara så
viktigt att kunna alla sorters magsårsmediciner, där tänkte jag mer att
… ja det lär man sig kanske från situation till situation mer. (Ketty)

Relevans i relation till utbildningens ramar

Ytterligare en faktor som påverkar bedömningen av relevans är att
det finns ramar i utbildningen, som får betydelse när det gäller att
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sovra. Underlag för studierna till basgruppsträffarna är, som framkommit ovan, de utgångspunkter som bearbetats i gruppen, och de
frågeställningar dessa har genererat. Detta underlag utgör fokus för
vad som kommer att studeras. Men även om detta är en grund begränsas inte studierna till dessa frågor. Arbetet i gruppen visar på
området och riktningen på vad som är relevant att läsa. Det utgör
en bas att referera till för att sedan själv bedöma vad som är intressant och nödvändigt att studera vidare.
R. Det är inte så att jag stirrar mig blind på frågorna (från basgruppsarbetet). Jag läser runt omkring vad som kan vara intressant för
utgångspunkten egentligen. …Jag tänker att det är pedagogik, olika
typer av pedagogik och lärandet. Jag stirrar mig inte blind på den här
meningen. Jag kommer inte ihåg vilka vi hade, vilka formuleringar
utan…jag har ju färgat mina glasögon med just dom frågorna, ungefär
vad vi ska läsa. Fast jag har alltid den utgångspunkten framme, för
annars kan det vara lätt att man spårar ur. (Stina)
R: Nu har jag läst lite om endokrina sjukdomar överhuvudtaget. Jag
tyckte det var lika bra och ta allt när jag ändå höll på med diabetes. Så
jag läste om struma, binjurenedsättningar och sånt där. För jag tyckte
det var skönt och ha det gjort. Men jag vet inte om vi ska läsa om det
(skratt). Förhoppningsvis kommer det struma i alla fall. Så att man
kan ha nytta av det då. …Så blir det ju alltid att man får komplettera.
Som det vi pratade om i dag (basgruppen), om ketoacidos. Det får
man ju gå hem och läsa, försöka leta upp någonstans… (Mimmi)

I samband med tentamen ställs förmågan att bedöma relevansen i
val och prioriteringar på sin spets. Då sammanfaller bedömningar
av vad som är relevant för en sjuksköterska att kunna, den tolkning
utbildningssystemet har när det gäller detta, och att tiden är begränsad. Utmärkande är att studenterna försöker relatera till en
helhetsbild av terminens innehåll när de gör bedömningar. Studierna inför tentamen karakteriseras av grundlig, och systematisk genomgång av det som har varit aktuellt under terminen. Avsikterna
är flera, repetera, komma underfund med om det finns områden
som behöver kompletteras, och försöka se innehållet i ett sammanhang. I första hand blir det inte nytt innehåll som studeras, men i
slutet av terminen går det på ett annat sätt att bilda sig en uppfattning av helheten i det som varit uppe tidigare. Studierna under
terminen är mer fragmentariska, och det är först mot slutet det går
att se samband mellan olika områden som har varit aktuella och
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göra synteser. När studierna koncentreras inför tentamen och
innehållet i terminen blir genomgånget, går det att upptäcka om det
finns luckor, exempelvis något som missats i basgruppen, och
inkludera det i studierna.
R: Jag brukar ha en vecka ledigt innan tentamen då. Men det är inte
något nytt man lär sig då, utan det är mer att man repeterar det hela.
Då läser jag ganska intensivt faktiskt, och det är ju inte riktigt som det
ska vara förstås. Men på något vis så har man ju alla delar lite mer, då
kan man koppla det mycket mera. Nu i början kanske man har lite
fragment bara så där, så jag tycker man behöver det. …Att få koppla
ihop det i slutet av terminen, för det är ju först då man kan göra det
egentligen tycker jag. (Tyra)
I. Du säger man ska ju läsa till basgrupp och inte tentaplugga men så
blir det ändå att man gör det. Vad är det du läser nu då?
R. Nu sitter man väl mer och repeterar och kanske vidgar lite. Man
kanske …nu när man mot i slutet av terminen kanske man säger: oj
det läste vi inte till basgruppen i det här området. Man kanske hittar
mer helhetsbilden och knyter ihop basgruppen. (Lilian)

Terminstentamen uppfattar studenterna direkt rör sjuksköterskeyrket. Den upplevs inte utgöra någon större konflikt mellan egna och
utbildningens bedömningar av relevans. Däremot finns det kritik
angående tentamen i vetenskaplig metodik. När det gäller den går
det inte att se sambandet med sjuksköterskeyrket på samma sätt.
Förändrad uppfattning av relevans

Kritiken att det inte går att se samband med sjuksköterskeyrket kan
också gälla studieuppgifter och seminarier. I det sammanhanget
framkommer en annan dimension av att bedöma relevans. Bearbetningen av en uppgift, som i ett första skede inte framstår som relevant, kan leda till att aspekter framträder som gör att den uppfattningen förändras.
Ofta finns initialt ett motstånd i relation till ålagda studieuppgifter. Motståndet tycks hänga ihop med möjligheterna att bedöma
huruvida de är meningsfulla. Ibland känns uppgifterna långt ifrån
"verkligheten", dvs. vad sjuksköterskan egentligen gör. Grundtankarna kan vara bra, men det känns inte som det ska gå att genomföra på "riktigt". Genom bearbetningen av uppgiften, går det ibland
bättre att se samband mellan teoretiska kunskaper och den
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praktiska verkligheten. Uppfattningen blir i efterhand att kunskapen
som uppgiften tillför är till nytta i det kommande yrket.
R. Jag kände väl att jag har inte hunnit och engagera mig så mycket
som jag borde ha gjort i den (omvårdnadsplan), ärligt talat. Det har
varit så mycket annat, då. Jämt när det ska göras såna här
omvårdnadsplaner så är jag väldigt negativt inställd. Det känns som
att det här är det som böckerna säger, och det funkar i alla fall inte så
ute i verkligheten sen. …Men sen när man väl har gjort det så känner
man att man har väl fått ut nånting av det i alla fall. … Det är ju
nyttigt att pröva på. Det är det här och få det att gå ihop och kunna, få
teori och praktik och gå ihop. Man kan ha nytta av det här man gör här
inne (skolan) sedan, när man kommer ut och är färdig. (Sara).

Relevans som egenvärde

Huvuddelen av studenternas resonemang när de tar ställning till
relevans grundar sig, som påpekats flera gånger, på relationen till
sjuksköterskeyrket. Men, studenterna ger också uttryck för en
aspekt som är relaterad till något slag av egenvärde att lära sig. Det
är intressant, spännande av andra skäl än att direkt vara till nytta för
sjuksköterskeyrket eller att bli godkänd. Det betyder något för
individen själv.
R. Ja, det sista temat nu tycker jag har varit helt perfekt, kvinnotemat.
Det är så nyttigt för egen del också, liksom man lär sig så mycket, inte
bara om patienterna, man läser ju om sig själv också så att, det är
jättenyttigt. Det har det verkligen varit. (Mimmi)

Föreläsningar kan vara värdefulla för att innehållet är intressant i
sig. Att sitta och lyssna när någon med erfarenhet berättar, ger mer
än bara fakta, det betyder något för en själv. Det är de föreläsningarna man kommer ihåg.
R. De bästa föreläsningarna är ju dom man bara kan sitta och lyssna
för att det är intressant. Dom här sista föreläsningarna vi har haft nu
om kvinnor och våld. Den sista om barnmorskor som pratade om
förlossningar och så där. Det är mer intressant att man lyssnar. Det är
så roligt och intressant att höra om. Det är nog mycket föreläsaren,
tycker jag… Dom föreläsningarna kommer man ofta ihåg bättre. När
det är någon som har berättat, och det är intressant och så där, dom
kommer jag lättast ihåg. (Kristina )
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Ramarna för vad som ska behandlas i basgrupp kan upplevas som
för snäva och hindrande för lärandet. Om gruppdeltagarna finner
frågor som är intressanta även om de inte är på "rätt" nivå, skulle
arbetet i gruppen kunna organiseras så det blir tid att diskutera det.
Det känns viktigt att få gå vidare med frågeställningar som har
väckt intresse.
R. Vi hinner ju inte med allt, och det är ju inte våra huvuduppgifter.
Jag vet ju det också, men ändå… så tycker jag att man måste kunna få
diskutera det. Om det är basgrupp och det intresserar alla för tillfället,
så tycker jag att man kan göra det. Jag vet ex när vi höll på med
diabetes. Vi hittade lite krångliga frågor som vi funderade över. Men
då fick vi ju signaler att det här behöver vi inte göra. Det är för djupt.
Och visst, tidsmässigt så var det ju fel då kanske, men det var ju
intressant, just då. (Tyra)

Sammanfattning
Studenterna står inför utmaningen att själva göra val, prioritera och
fatta beslut om vad de ska lära sig, relaterat till ett stort kunskapsunderlag, som kan vara relevant för sjuksköterskeyrket. De tre teman som beskriver studenternas tänkande och beteende inför denna
utmaning, att få syn på VAD, välja och prioritera och bedöma
relevans, är interrelaterade processer. Temat att få syn på, fokuserar
studenternas sökande efter vad sjuksköterskans arbete kan innebära, och vilken kunskap som behövs för att klara det. Insikter om
att det inte går att lära sig allt, det finns olika grader av relevans,
ger upphov till försök att göra urval och prioritera. Att få syn på
vad, och att göra val, grundar sig i bedömningar av relevans.
Bedömningen av relevans är relaterad till sjuksköterskeyrket och
utbildningssystemets bedömning. Dessa tre processer framstår,
kontextuellt bundna till själva faktainnehållet, som en viktig del i
studentens lärande.
Utmärkande i studenternas berättelser är att de tar tag i
uppgiften att försöka identifiera vilket stoff studierna ska koncentreras till, och hur avgränsningar kan göras inom identifierade
områden. Situationen att dessa ställningstaganden, enligt studenternas upplevelser, ligger hos dem själva skapar osäkerhet. Osäkerheten innebär både frustration och stimulans, vilket kommer att prägla
tänkande och beteende. Samtliga infallsvinklar som de olika temana ger, utmärks av att studenterna söker bilder och ledtrådar. Deras
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strävan kan liknas vid ett detektivarbete, ett sökande efter fakta och
dess karakteristika, vilka undersöks för att bygga upp ett sammanhang, göra bedömningar och fatta beslut. Sökandet efter ett vad,
och att göra val och prioriteringar, är inriktat på att skapa en bild av
ett innehåll som uppfattas vara bestämt, definierat. Det definierade
innehållet är dels relaterat till yrkesfunktionen, dels till utbildningssystemets krav, vilket ytterst representeras av vad som följs upp
och bedöms inom utbildningens ram.
Basgruppsarbetet är en viktig del i studenternas sökande. Grunden är interaktionen och utbytet mellan studenterna i basgruppen
angående innehållet i utbildningen. Interaktionen i gruppen förväntas klargöra vad detta innehåll kan vara, och vad det innebär.
Studenterna söker ledtrådar för att göra egna val och bedömningar
av vad de ska lära sig. Interaktionen mellan studenterna är ett sätt
att skaffa sig ledtrådar om innehållets beskaffenhet. Det är också
viktigt att hjälpas åt att tolka ledtrådar i form av signaler från
utbildningssystemet. Utgångspunkterna och målen betraktas som
ledtrådar. Handledaren framträder som en representant för utbildningssystemet, och ses som en garant för att riktiga val avseende
innehåll och avgränsningar görs.
Strukturen i studierna baseras i viss utsträckning på de utgångspunkter och frågor som formulerats i basgruppen. Det uppfattas ge
en inriktning av vad som är aktuellt att orientera sina studier mot.
Med denna inriktning som grund försöker studenterna bilda sig en
uppfattning om innebörden i det som har identifierats, men också
vidga studierna till angränsande problemområden, som inte konkret
framträder i utgångspunkten och formulerade frågor. I det sammanhanget har böckerna som används betydelse. Innehållet i dessa kan
ge struktur i läsandet, visa på relationer och vidga perspektivet till
angränsande områden.
Föreläsningar framstår för studenterna som en viktig vägledning för egna bedömningar av vad som ska läsas, och hur avgränsningar i bredd och djup kan göras. En tydlig parallell finns här till
motsvarande syn på basgruppsarbete. I basgruppsarbetet försöker
studenterna tillsammans synliggöra och tolka ledtrådar. Föreläsningar betraktas som bidrag av viktiga ledtrådar i studenternas
detektivarbete. Föreställningar om att det är ett definierat, bestämt
innehåll som ska upptäckas ligger till grund även för dessa tankar.
Föreläsare är auktoriteter som ska, eller borde, veta hur innehållet
ser ut inom "sitt" område. Förväntningar finns att innehållet som
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presenteras ska konkretisera, ge bilder av, vad olika nivåer inom
det aktuella området innebär. I ett exemplariskt fall framkommer på
detta sätt relevant nivå i utbildningen. Urvalet av föreläsningar som
är gjort kan i sig betraktas som en ledtråd att upptäcka vad som är
viktigt (yrket, utbildningens krav) att lära sig. Studenterna kan
tycka att det är svårt att bedöma hur väsentlig en föreläsning är. I
vissa skeden i utbildningen säger sig studenten inte ha tillräcklig
insikt för att bedöma relevansen. Retrospektivt framkommer då en
önskan om att utbildningssystemet begränsar valmöjligheten, och
bestämmer att dessa föreläsningar är obligatoriska.
Den praktiska utbildningen erbjuder det tydligaste kunskapsunderlaget, och ledtrådar, för att komma underfund med vad man
behöver lära sig. I miljön finns representanter för det yrke utbildningen ska leda fram till. Det innebär att ett flöde av intryck
kommer genom personer som direkt går att relatera till det tänkta
målet med utbildningen. De "påtagliga" lärsituationerna i praktiken
innebär att behov av att förstå och kunna väcks. Samtidigt erbjuder
miljön att samtliga sinnen kan användas för att få återkoppling på
relevansen i dessa behov. Frågan om vad jag ska lära mig får självupplevda och konkreta svar.
Studenternas beslut om vad de ska lära sig bygger på uppfattningar av relevans. De viktigaste replipunkterna är bilder man
skaffar sig av vad sjuksköterskeyrket innebär, och vad utbildningssystemet kräver. Det är inte säkert att de bilder den praktiska utbildningen ger, överensstämmer med utbildningssystemets krav.
Ibland upplevs utbildningens krav irrelevanta och då görs en jämförelse med de bilder man har och får av yrket. Val att lära sig det
som upplevs irrelevant grundar sig då helt på utbildningens krav.
Det finns också uttryck för att utbildningens krav i ett inledningsskede framstår som irrelevant, men när kraven har bearbetats och
fått ett innehåll förändras denna inställning. Studenternas berättelser ger ett inryck av att bedömningen av relevans inte relaterar till
statiska uppfattningar, utan snarare kan betraktas som en del i
lärandet. Under utbildningen, med utökade kunskaper och erfarenheter och egna ställningstaganden till relevans, förändras och utvecklas förmågan och säkerheten att göra bedömningar.

- 155 -

Hur ska jag lära mig?
Det räcker inte med att veta VAD som är nödvändigt att kunna för
att bli sjuksköterska. I en lärsituation där det finns eget ansvar för
lärandet inställer sig också frågan: HUR ska jag lära mig detta, dvs
förstå det kunskapsunderlag och tillägna mig den handlingsberedskap, som behövs för att bli sjuksköterska?
Några teman utkristalliserar sig i studenternas berättelser om
hur de går tillväga för att lära sig. Ett tema beskriver aspekter som
rör att och hur informationskällor utnyttjas. Ett andra tema fokuserar hur studenterna bearbetar information för att konstruera sin
egen kunskap. Ett tredje tema lyfter fram att studenterna strävar
efter att vidga perspektivet för och utmana det egna tänkandet.
Utnyttjande av informationskällor
Ett sätt att skaffa sig kunskap är att ta del av olika informationskällor. Vilka källor vänder sig då studenterna till? I huvudsak kommer
det att röra sig om litteratur, föreläsningar och den lärmiljö som den
praktiska utbildningen erbjuder.
Litteratur

De vanligaste informationskällorna som används för att skaffa sig
ett kunskapsunderlag är böcker. Fältobservationer och samtal med
studenterna visar att studentgruppen till stor del håller sig till ett
begränsat utbud av litteratur (tidigare avsnitt s 144). Det rör sig om
ett urval av baslitteratur som behandlar centrala områden, som omvårdnad och sjukdomar. Oftast inhandlas någon bok inom respektive område och andra lånas för att komplettera. Det innebär att
studenterna utgår från i stort sett samma urval av litteratur. Studenterna tar upp det som ett problem, det begränsar variationen i det
som tillförs basgruppsarbetet, och gör att det blir mindre stimulerande. En bidragande faktor till att hålla sig till viss begränsad litteratur är att det kan vara svårt att få tag på litteratur på biblioteket.
Det är många som är intresserade av samma område under samma
tidsperiod. Att inte ha någon källa att tillgå blir ett stort hinder i de
egna studierna. Det kan vara en anledning till att skaffa sig egna
böcker. Inhandlade böcker är sedan angelägna att använda. En
annan faktor som påverkar begränsningen av litteratur är att det
underlättar att använda böcker som på olika sätt är kända och av
flera bedömda som bra.
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R: Jag har läst om diabetes, givetvis, det står ju jättemycket om det.
Då har vi den här "Medicinsk vård och specifik omvårdnad" och
"Invärtes medicin" som jag har använt mig av. …På biblioteket här, är
det svårt att hitta böcker. Vi är ju ändå, vad är det, trettiotvå stycken i
klassen. Det finns inte böcker så det räcker till. Dom har inte så många
böcker av samma sort alltså, eller upplagor, …då blir man ju tvingad
att köpa böcker, jag måste ju ha böcker. Sen har jag lånat …Sykepleie,
"Klinisk sykepleie". Den tycker jag är guld värd, där står det mer
omvårdnad på ett naturligt sätt. (Ellen)

Området som studeras påverkar behovet att söka sig till alternativ
litteratur och artiklar. Om området uppfattas som att det täcks in av
tillgänglig litteratur, används inte tiden till att söka artiklar. Kunskap när det gäller sjukdoms- och omvårdnadsområdet har karaktären av att vara tillgänglig i känd litteratur. Ett område som pedagogik är mer diffust, och där finns tankar om att använda artiklar.
Studenten i följande citat har funderingar på att söka artiklar i pedagogik, men bedömer att litteraturen om diabetes är tillräcklig.
R: Den här terminen har jag inte gått och kollat på artikelsök än. Men
det beror på, ibland tycker man inte det behövs, man har tillräckligt.
Nu tycker jag att jag har haft tillräckligt med litteratur under
diabetestemat, men inte så mycket under pedagogik. Fast det vet jag
att det finns artiklar, och även böcker inne på biblioteket nu som jag
kan låna hem och läsa då. (Mimmi)

Föreläsningar

Föreläsningar betraktas som informationskällor, och ett krav är att
de ska bidra till innehållet i det man ska lära sig. De bör därför
innehålla mycket fakta. Föreläsaren ska dela med sig av det som
han/hon kan inom området.
I: Vilken typ av föreläsning tycker du att du har nytta av ?
R. Det är föreläsningar när det faktiskt presenteras nånting. Inte såna
här PBI-föreläsningar. En del föreläsare har den tekniken. När dom
ställer sig där framme och frågar: vad vill ni veta? Han vill att vi ska
ställa frågor hela tiden. Men det är svårt, när man inte vet nånting om
ett område. Då har man inte mycket frågor. Såna föreläsningar kan
man inte ha i början på ett tema, det tycker jag inte. I så fall i slutet.
Då man kan fundera lite mer och koppla lite grand, så har man kanske
nånting att fråga om. Men jag tycker att det ska ge ett konkret innehåll
av nåt slag. …Om det är en föreläsning som väcker funderingar, som
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X föreläsningar t ex om sexualitet och reproduktion. Det var kanske
inte så mycket fakta, men den gav oerhört mycket. Det var en av dom
allra bästa. Men det var ju ändå ett innehåll. Det var inte vi som skulle
stå för innehållet. Det fanns en plan bakom. (Tyra)

Föreläsningar bidrar med information utan eget aktivt sökande och
det är välkommet i allt det övriga arbetet med att själv ta initiativ.
Innehållet i föreläsningar kan vara en hjälp i ett senare skede, när
samma område studeras på egen hand. Eventuellt stöter man på det
som har varit uppe i föreläsningen, och det igenkännandet blir en
bekräftelse och ett stöd i studierna. En annan aspekt angående föreläsningars betydelse för lärandet är de ger möjlighet att ställa frågor
till en person som kan det aktuella området.
R. Det märker man ju, man får mycket gratis när man går på en
föreläsning. …Det är lättare när man sen går till sina böcker och läser.
Man känner igen det, jamen, javisst ja, det här sa dom där och där, då
har man hört det en gång. …Och man har chans att ställa frågor ifall
det är nåt man undrar över. (Maude)

Praktisk utbildning

Det finns flera sätt att utnyttja praktiken som en källa för lärande.
Att vara i praktiken ger flera tillfällen att skaffa sig information.
När man stöter på något man undrar över går det att fråga personalen och slå upp i böcker som finns på avdelningen. Ett annat
sätt är att vara med i olika situationer, och lyssna på det som sägs
och diskuteras på avdelningen.
I: När det gäller patienterna, förstår du själva problematiken du möter?
R: Ja, njo…inte alltid, naturligtvis. Då får man fråga, slå upp och titta
och läsa lite. Men i och för sig, det är många oklara tillstånd där jag är
nu på kirurgsidan. Så det är inte alltid man vet överhuvudtaget. Det är
mycket utredningar och många oklara buktillstånd, men att jo, jag
tycker nog att man hänger med ganska bra i alla fall. …Jag slår upp
mycket, tittar mycket i kirurgboken just det här avsnittet då, frågar
handledaren, frågar läkarna …och så försöker jag ha stora öron. (Tyra)

På olika sätt framkommer medvetna val för hur lärtillfällen i praktiken bäst ska tas tillvara, och hur tiden kan utnyttjas effektivt. Moment där möjlighet till träning redan har funnits väljs bort, och i
stället ägnas tiden åt sådant som uppfattas som nytt. Dessa val kan
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ibland vara svåra att direkt motivera, men erfarenheter har skapat
en känsla för vad som är väsentligt att göra.
I: Så hur väljer du vad du gör?
R: Lite vad jag känner för (skratt) näe, men …venprov ex. Det har jag
gjort väldigt mycket. …Ibland kan det bli så här: vill du göra det här?
frågar någon. Då blir det, ah, jag följer hellre med min handledare här
nu, och kollar vad hon gör. Så det är lite vad hon ska göra och man tar
det man har sett minst av. …Man gör det man känner att det här borde
jag se, veta. (Maude)

För att kunna utnyttja möjligheterna att lära sig, krävs att man
skaffar sig en bild av verksamheten på praktikplatsen. Ett splittrat
schema med aktiviteter i skolan gör det svårt att bilda sig en uppfattning om exempelvis sjukdomsförloppet hos en patient, och vad
som händer på avdelningen i relation till detta. Praktiken ger
intryck på flera olika plan, det händer saker som engagerar känslomässigt och som behöver bearbetas när man kommer hem. Det gör
det ibland svårt att kombinera praktik och studier som hör till
skolan. Ur inlärningssynpunkt skulle det ur dessa aspekter vara mer
givande att ha en sammanhängande period för praktik. När man har
kommit in i avdelningen så går det att agera på ett annat sätt och
utnyttja olika lärtillfällen.
R: Jag tror man lär sig mycket på att gå några dar i sträck. Så man ser
vad som händer med patienter och utvecklingen, för annars. …Går
man bara enstaka dar här och var, är det aldrig samma patienter. Man
ser inte alls…utvecklingen och förloppet och så där. …Man måste
ofta läsa när man kommer hem. Men man är ganska trött när man
kommer hem, det är så mycket nya intryck och …man ser som sagt en
del tragiska grejer. Så det är inte alltid man är alert i huvudet. (Astrid)
R: Idag kändes det extra tydligt att man börjar komma in i det. Man
vet rutiner, var allting finns, inte allting, men lite mer var saker finns,
hur det går till. Man vågar svara i telefon, det är inte alltid man kan
svara på det som frågas. Men man törs i alla fall lyfta luren. (Tyra)

Konstruktion av egen kunskap
Studenterna berättar att de på olika sätt bearbetar den information
de finner i böcker och andra informationskällor.
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Jämföra, granska egna studier

Basgruppsarbetet framstår som ett viktigt led i denna bearbetning.
De teoretiska studierna utgår i hög grad från basgruppen, och de
utgångspunkter som behandlas där. Studenterna förbereder sig med
hjälp av detta till nästkommande basgruppsträff, och då finns ambitionen att det man har läst och funderat över ska diskuteras. Förberedelser till basgruppsträffarna kan ske på olika sätt. Flertalet
studenter för anteckningar, och dessa utgör ett underlag för delaktigheten i gruppen. Skriftliga referenser eller direkt material som
har använts i de egna studierna finns med som underlag för diskussioner. Fältobservationerna visar att det är vanligt att de böcker
man har läst i visas upp i basgruppen. Hänvisning sker till dessa
källor när ett skeende förklaras, eller om någon ifrågasätter det som
kommer upp. Anteckningar från de egna studierna rör olika avsnitt,
exempelvis en sjukdom som studerats. Förberedelser inför basgruppen kan också innebära att skriva upp frågor som dyker upp
vid studierna på egen hand. Det kan vara sådant som är svårt att
förstå och/eller bedöms som svårt att läsa sig till. Andra gruppmedlemmar kan bidra med ytterligare belysning om detta diskuteras, och det går att få del av andras erfarenheter från praktiken.
R: Så brukar jag ha med båda blocken (där anteckningar förs). Men
mest brukar jag använda min sammanställning. Jag brukar ha med mig
om det är någon artikel jag har kopierat, eller om jag har skrivit ut från
internet. Det brukar jag ha med, för att ha, i fall det är någon som
ifrågasätter det. Då har jag det från förstahandskällan. (Stina)
I. Är det så du förbereder dig inför gruppen, alltså med frågor?
R. Ja delvis. Ibland har man inga frågor. Man har förstått det man har
läst, det är inte så mycket att orda om. Men ibland, har man frågor, så
lägger man fram dom då. Som nu när vi har läst det här, där magtarm
har varit mycket inkopplat. Man kan fråga: när får dom gå opp, börja
dricka och äta? Det är sånt man inte kan läsa sig till direkt. (Astrid)

Ett skäl att vara förberedd till basgruppen är att det är en förutsättning för att ta del av och utnyttja det som kommer fram i diskussionerna. Har inte basgruppsträffen föregåtts av egna studier så är det
nästan omöjligt att ställa frågor. Det blir också svårt att ta ställning
till olika infallsvinklar som kommer fram när det inte finns egen
kunskap att jämföra med.

- 160 -

R: Ja, det är klart att jag vill vara förberedd, annars så ger det ju
ingenting, …om man inte är förberedd. … Det är där man diskuterar
frågor som har uppstått när man har läst. Har jag inte läst innan då har
man väl inga frågor. Då vet man ju inte vad man undrar över. … För
det kan vara olika saker man stöter på, och det kan stå olika i olika
böcker om samma sak. (Moa)

Tankarna om hur basgruppen är, och kunde vara ett led i att konstruera sin egen kunskap är också framträdande i de utvärderingar
studenterna gör i sina basgrupper. Diskussionerna om hur det fungerar, och vad som kan göras, rör sig om att komma ifrån ett
stereotypt arbetssätt, och nå mer diskussion och resonemang om det
man har läst.
Pröva överensstämmelsen med verkligheten

Basgruppsarbetet kan, enligt ovan, vara ett led i att konstruera den
egna kunskapen om möjlighet ges att tillsammans pröva tankar och
uppfattningar om det man har läst. Ytterligare ett led i att bearbeta
stoff för att lära, är att pröva överensstämmelsen med "verkligheten". I basgruppen kan det innebära att få diskutera erfarenheter
från praktiken, och relatera det man har läst till situationer där
kunskapen ska användas. Det är ett sätt att utnyttja basgruppsmedlemmarnas olika erfarenheter i arbetet, och det blir mer motiverande att se sambanden till den verklighet som praktiken erbjuder.
R. Jag tycker det är bra om man har nåt fall som man kan börja
diskutera, så här och så här var det. Jag tycker vi har varit lite dåliga
på att återkoppla till utgångspunkter. Vi har babblat, det här har jag
läst och det här har jag läst. Sen kommer vi aldrig ner på den där Stig
Berg (en patient) igen. …Själv tycker jag det blir mycket mer
intressant om man kan berätta någonting ur verkligheten. …När jag är
ute på praktik och det är någonting jag har läst, och jag ser det i
verkligheten, då känns det kul. …Det blir mer diskussion, och då kan
man mer verklighetsanknyta det man har läst om. (Ellen)

Att pröva överensstämmelsen med "verkligheten" har också en
annan aspekt, nämligen att använda alla sina sinnen i lärandet, se,
höra, göra och vara med. Detta uppfylls i den praktiska utbildningen och bidrar till att den bedöms som mycket betydelsefull i
lärandet.
En viktig faktor för lärandet i praktiken är möjligheten att få
vara självständig, och själv pröva på att hantera praktiska göromål
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och olika situationer. Att själv pröva ger konkret och omedelbar bekräftelse på om man kan eller inte. I denna bedömning går det
också att få hjälp av handledaren. En förutsättning är att handledaren litar på, och låter studenten ta ansvar.
R: Jag vill göra det själv så dom får säga när jag gör fel eller hjälpa
mig, stå bredvid och säga så jag inte missar någonting. Men jag vill
gärna testa allting, plocka med det själv, …göra saker. …Man måste
ju klara det nån gång själv, så det är ingen idé att skjuta upp det, så
tänker jag. …Fast nu kommer ju mycket sånt här pappersarbete in den
här terminen, med journaler och journalföring och inskrivning och
utskrivning och det kan jag inte så där jättemycket. …Ja, tagit hand
om, kanske en patient, …allt kring den, rond och så där, … ansvarar
för den. Sen är det flera man ska göra sen.…Fast det känns som det
skulle gå, hon förklarar allt hon gör och när det är såna grejer. Nu gör
jag lite, skriver, fast hon sitter bredvid. (Maude)

Intensiv bearbetning av faktaunderlag

En intensiv bearbetningsperiod av faktaunderlag inträder inför
tentamen. Det blir "tentaläsning". Dessa studier skiljer sig från förberedelserna till basgruppsträffarna och den bearbetning som sker
där. Basgruppsarbetet, och studierna relaterade till detta, har inneburit orientering avseende informationskällor, sovring och avgränsning av viktigt innehåll, samt viss bearbetning genom reflektion.
Inför tentamen är studierna inriktade på att gå igenom det material
som har bearbetats och systematiserats under terminen, skaffa sig
en överblick, komplettera och verkligen lära sig innehållet (se tema
strävan att förstå). Studenterna utgår ifrån olika strukturer när de
studerar inför tentan. En struktur är att utgå från basgrupperna och
de teman som ingår i terminen. De områden som då framträder för
studenten studeras ett i taget. Studierna innebär att läsa, försöka
förstå och slå upp oklarheter. Syftet är att gå igenom och täcka allt
som kan vara aktuellt. Underlaget för studierna är framför allt egna
anteckningar. Att skriva och formulera ett innehåll är ett sätt att
själv pröva att man har förstått innebörden i den text som studeras.
R. Jag börjar från början och läsa, först läste jag det vi läste i början.
Det var diabetes tror jag, och så läste jag det kanske en dag. Jag läste
igenom överhuvudtaget alla hormoner, endokrinologi och hypofysen.
Jag läste igenom det långsamt, först kanske en gång, kanske slog upp
såna ord som jag skrivit som jag inte förstod. Sen läste jag igenom det
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en gång till, om jag hann då. För då sitter det ju oftast bättre om man
liksom repeterar på en gång. Nästa dag tog jag nåt nytt, njurarna tog
jag nån dag, lever och galla, och kvinnohälsa en dag. Jag tror jag tog
olika saker en 4-5 dar. Sen började jag läsa igenom alltihopa på slutet.
Då satt det ju ändå hyfsat bra, tyckte jag faktiskt. …Jag gick efter den
ordningen vi har haft på basgrupperna, när vi tagit upp sakerna. …Sen
är det vissa saker som kommer utanför. Då tar jag det där det passar
in, som njurar ex att det går in vid prostata. (Mimmi)

Vidga perspektivet och utmana det egna tänkandet
Ett annat tema som framträder i hur man lär är att studenterna, mer
eller mindre medvetet, själva strävar efter att vidga de egna perspektiven, och utmana det egna tänkandet.
Önskemål om variation

Detta tema framkommer när studenterna talar om hur de tycker att
basgruppsarbetet skulle kunna fungera. De framhåller att träffarna
kan bli enformiga, med ett mer begränsat innehåll än vad som
skulle kunna vara fallet (se också s 118). Det skulle också gå att
lära sig mer om inte alla läste samma litteratur. Trots frihet att välja
källor är det ett litet utbud av litteratur som används. Om själva
arbetssättet i basgruppen varierades mer, skulle det vara stimulerande och ge andra kvaliteter i lärandet.
R. Lite frihet känner man. Fast oftast, när man kommer till
basgruppen. Många har läst från samma böcker, man går ju lite efter
litteraturlistan, och det blir inte så stora variationer ändå i slutänden.
Även om man har friheten att läsa vad man vill leta fram. …Det är
lättare att diskutera i små grupper, det tycker jag är bra faktiskt. Sen
kan det bli lite enformigt. Oftast man har sin utgångspunkt, frågor och
sen är man tillbaka och diskuterar det. Det kan bli, det skulle vara
roligt och göra lite annorlunda i basgruppen också. (Kristina).

Seminarier uppfattas som värdefulla när det blir diskussion. Om det
blir diskussioner under seminariet kan det leda vidare och ge nya
infallsvinklar. De är inte bra när de domineras av redovisningar och
rabblande. Seminarierna liknar då "vanliga grupparbeten", en grupp
bearbetar ett område och redogör för det. Den typen av seminarier
bidrar inte till lärande. En bättre lösning kan vara att nöja sig med
bearbetningen i den lilla gruppen som har förberett uppgiften
tillsammans.
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R. Det är många seminarier som inte ger nånting, utan det är som när
man gick i skolan. Man ska jobba i grupp och sen så ska man framföra
det och sen är det inte mer. Det känns som det är i skolan när man står
där och redovisar vad gruppen har kommit fram till. Vissa kan ge
mycket mer, när det blir en bra diskussion, lite mer sånt.
Diskussionsseminarium om det är intressanta ämnen. …Man får
synvinklar från andra håll. Fast som det idag, nutritionsseminariet, jag
vet inte om det gav så mycket. Ibland tycker jag det kan räcka, …det
vi tre (gruppen som arbetar ihop) har gjort då. En nutritionsanalys på
en patient och sen diskutera det ihop i stället. (Kristina )

Nya infallsvinklar genom egen bearbetning

Studieuppgifter kan vara ett sätt att vidga perspektivet i lärandet.
Genomförandet av uppgifterna initierar reflektioner över handlingar som annars kan uppfattas som självklara. De kan också bidra
till en träning i att relatera teoretiska resonemang till praktiska
handlingar. Det finns ofta ett motstånd att ta itu med uppgifterna.
Mitt uppe i bearbetningen av olika uppgifter kan det också kännas
onödigt och arbetsamt. Upplevelsen när de väl är genomförda kan
vara att det känns bra. En återblick på det som är gjort gör att inställningen ändras. Arbetet har på olika sätt varit positivt i det egna
lärandet. Det är nyttigt att få tänka själv och formulera sig i skrift.
Om ambitionen finns att arbeta omsorgsfullt med en uppgift kan
det tillföra mycket i lärandet. En förutsättning för en omsorgsfull
satsning är att uppgiften uppfattas som meningsfull.
I. Så det blir egentligen att du gör uppgifterna för att dom ska göras?
R. En del, inte alla. Kanske man känner innan att det är jobbigt, men
när man väl har gjort den … så har det varit med flera. …Då känner
man att det här var faktiskt väldigt nyttigt. Det gav faktiskt väldigt
mycket. Det får man lova att erkänna efteråt. …Fast det är alltid så
innan man ska göra nåt som man måste göra. Men, jag vet inte om jag
kan ge nåt exempel. Jag tyckte nog egentligen att den pedagogiska
rapporten gav en del ändå. Man fick tänka efter lite i alla fall, även om
det inte var på riktigt. Vad har vi gjort mer? Enkäten gav ju väldigt
mycket, det gjorde den. Den lärde vi oss massor på. ……Vi jobbade
så hårt med den och försökte göra det noggrant. Vi gick ut lite hårt
och blandade in studenthälsan. Då ville ju dom ha en kopia på det här
jobbet. Så redan där sattes ju gränsen liksom, för vad vi var tvungna
att göra. Det var väl kanske lite därför också, vi visste att dom skulle
ta del av det efteråt. (Tyra)
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En uppgift som innebär att tillämpa en teori, exempelvis i omvårdnad, kan leda till en uppfattning att denna bearbetning och reflektion har varit en hjälp att vidga det egna perspektivet. En teoretisk
struktur kan ge underlag för att upptäcka sådant, i det här fallet omvårdnadsbehov, som annars inte hade uppmärksammats.
R. Ja, just det omvårdnadsplanen. …Den tycker jag gav massor också,
den skriftliga, enligt Betty Neuman, då. Det var en bra uppgift,
jättebra.…Det var också sånt där som kändes jättejobbigt innan och
tråkigt. Ska vi göra det här nu? Men det var ett jättebra sätt att lära sig
teorin på. …Man märkte att när man strukturerade upp det så där, fick
man med en massa behov som man inte fick med annars. Som man
inte tänkte på innan. (Tyra)

Vidga perspektivet genom att se, höra och göra

Föreläsningar kan bidra till att vidga perspektivet inom ett område.
När föreläsaren bidrar med erfarenheter stimuleras intresset för det
aktuella området. Det är intressant att höra om olika områden även
om innehållet inte är direkta fakta. Tankar väcks och en medvetenhet föds om en problematik som tidigare inte har varit så tydlig.
R. Jag tycker det är intressant med såna föreläsningar som man
egentligen inte läser. Som ex vi hade om kvinnovåld, om sexproblem
nånting. Såna grejer tycker jag är bra och höra. När man har hört det
en gång kan man vara medveten om såna saker, det är ingenting man
läser sig till. ……skulle man råka ut för och få nån sån person, kanske
man kan förstå lite mer. Så man inte blir skrämd av att det är nåt man
aldrig har hört. …Ja det är ju för min skull. Den här föreläsningen gav
inte mycket säger en del då, och tänker på tentan då. Men så försöker
jag inte tänka när det är sånt, fast då är jag intresserad. (Maude).

Inte minst i den praktiska utbildningen försöker studenterna skaffa
sig olika infallsvinklar. Det finns en ambition att aktivt försöka ta
reda på och försöka få vara med i allt som kan vara av intresse och
som kan innebära lärsituationer i praktiken. Att få olika perspektiv
på vad vården kan innebära har också betydelse för tänkbara val av
vad som ska bli fortsättningen i yrkeskarriären.
R: Men sen så gör jag det som jag tycker verkar intressant också. Ser
jag att där borta ska dom lägga om ett sår. Då går jag dit för då får jag
ju vara med på såna saker som jag inte kan. Idag har jag varit på
hudkliniken och tittat där. (Moa)
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R. Men man tänker att man får passa på nu när man är student. …Se
om jag klarar av och se mycket blod, jag vet inte såna där saker, testa
lite. Jag tycker det är kul och testa för jag vet inte vad jag vill fortsätta
jobba med sen …Jag vet att jag ska vidareutbilda mig, men inte till
vad. Jag tror det är bra att kunna se, få många infallsvinklar. (Mimmi)

Sjuksköterskan som är handledare på avdelningen har betydelse för
hur lärandet kommer att gestalta sig. I den nya miljön, som praktiken innebär, är det lätt att känna sig utanför och i vägen som
student. Att ha en speciell handledare att anknyta till på avdelningen ger trygghet och en bas för lärandet. Det är ett sätt att bli
sedd och få legitimitet för att delta i arbetet. Med denna trygghet
som utgångspunkt är det en fördel ur lärsynpunkt att också ta del av
hur olika sjuksköterskor arbetar. Det ger olika alternativ och infallsvinklar på hur situationer kan tolkas och hanteras.
I: Är det viktigt att ha en handledare under praktiken?
R: Näe, bara det inte blir för mycket hopp fram och tillbaks. Men nåt
pass så där det tycker jag, det kan vara bra att gå med någon annan
också. …Jag menar man har ju olika syn på saker och ting, man kan få
lite tips. …Fast det är väldigt skönt att ha en handledare, då har man,
ja, en fast punkt (skratt) på något sätt, …det blir en trygghet. Man
kommer ut och är ny och vet inget om avdelningen. (Sara )

Sammanfattning
En central del i studenternas lärande är att söka reda på källor som
kan utnyttjas i studierna. Arbetet i basgruppen genererar en orienteringsfas där studenterna försöker inventera, och ringa in var de
kan läsa om det som har aktualiserats i basgruppen. Inventeringen
av möjliga källor präglas av begränsning till litteratur, i stor utsträckning redan känd, och sökstrategier som till stora delar är
slumpartade när området som studeras är mindre känt. Litteratur
inom de omfattande områdena human biomedicin och omvårdnad
har ofta inhandlats. Den litteraturen används som bas, vilken sedan
jämförs och kompletteras med kopior ur böcker som lånats av kamrater eller på bibliotek. Det sociala kontaktnätet, utanför den egna
utbildningen, används också för att skaffa informationskällor.
Studenternas sökande av informationskällor inom okända diffusa
områden ger ett intryck av att vara mer slumpartat än systematiskt.
Erfarenheter finns att det är viktigt ur "överlevnadssynpunkt" att
begränsa sig till ett mindre antal källor. Ett beroende av möjligheter
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att låna böcker på bibliotek kan bli ett hinder att överhuvudtaget ha
något att läsa.
Föreläsningar betraktas som viktiga källor i lärandet. De kan
om de innehåller mycket fakta bidra med stoff till det man strävar
att lära sig. Det finns krav på att innehållet ska kunna relateras till
utbildningen. Innehållet ska vara till nytta i de aktuella studierna,
och legitimeras av en koppling till det kommande yrket. Även om
studenterna tar ställning till om de ska vara med på föreläsningar
och har åsikter om deras relevans, skiljer sig förhållningssättet jämfört med litteratur som källa. Studenterna söker inte aktivt denna
information, och det som framkommer betraktas som till stor del
redan sovrat och legitimerat som viktigt innehåll.
I sitt lärande bearbetar studenterna stoff och försöker
konstruera och forma sin kunskap. Målet är som tidigare beskrivits
att förstå och skaffa sig handlingsberedskap. Ett viktigt led i denna
bearbetning är basgruppen. Den betraktas som ett forum för att
samtala och interagera med andra studenter. Interaktionen innebär
att stoffet diskuteras, granskas och värderas tillsammans. Förutsättningar för interaktionen är att stoff tillförs i olika former. Det
kan gälla information som valts ut från olika källor, erfarenheter
från praktiken och också deltagarnas tankar, reflektioner och tolkningar avseende detta innehålls innebörder och ursprung. Förberedelser ses som en förutsättning för att kunna delta i gruppens
arbete, och själv få ett utbyte av det som diskuteras. Ett visst grupptryck gör sig också gällande, det ses inte med blida ögon att någon
inte bidrar i arbetet. Basgruppsträffarna blir ett sätt att orientera sig
om vad som är viktigt att läsa, olika informationskällor identifieras,
innehållet sovras, avgränsas och blir hanterbart och något mer
överskådligt. Innehållet i och målen för terminen har varit uppe till
diskussion och får successivt innebörd för studenterna. Genom
basgruppsarbetet finns ett underlag för mer intensiva studier till
tentamen. Det innebär att repetera, försöka förstå enskilda ord,
begrepp och samband, och skaffa sig en uppfattning om behov
finns att komplettera avsnitt som inte studerats så ingående eller av
någon anledning inte uppmärksammats. Avsikten är också att skapa
sammanhang i det som under terminen har studerats mer fragmentariskt. I tentaläsningen utgår studenterna från strukturer som härrör
från basgruppsarbetet och terminens teman. Alternativt bildas egna
teman som utgår från strukturer som baseras på sjukdomstillstånd
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och kroppens organ. Underlaget för studierna är ofta anteckningar
från litteratur, basgruppsarbetet och föreläsningar.
Önskemål om, och en strävan att vidga det egna perspektivet,
framtonar som en väsentlig del i studenternas lärande. Av den anledningen framförs kritik mot basgruppsarbetet och också andra
arbetsformer i utbildningen. Utbytet och interaktionen i gruppen
leder till, men skulle i högre grad kunna bidra med, upptäckter och
synliggörande av var studenten befinner sig i sitt lärande. Basgruppsarbetet ska ge möjlighet att få pröva förståelsen för det man
läser, få syn på "nya" områden, och ge underlag för att bilda sig en
uppfattning om relevansen i det som studeras. Studenterna menar
att basgruppsarbetet ska överskrida det lärande som går att åstadkomma på egen hand, exempelvis bryta egna tankar mot andras,
jämföra förklaringar, få syn på olika infallsvinklar och reda ut
sådant som är svårt. Interaktionen är förutsättningen för överskridandet, men kvaliteten på utbytet i gruppen är beroende av faktorer
som hur var och en är förberedd, vad som tillförs gruppen och vad
samtalen fokuseras på. En central del för kvaliteten är att basgruppsarbetet inte blir mekaniskt. Det kan gälla flexibiliteten i
gruppens arbete, att källor varieras och att möjlighet finns att fördjupa det som gruppdeltagarna finner intressant. I stora drag har
studenterna liknande uppfattningar om seminarier. De är värdefulla
för att vidga perspektivet i de fall det blir diskussion och de bidrar
med något nytt.
Studenterna har ambivalenta uppfattningar om studieuppgifterna i förhållande till lärande. De för resonemang om att det är lärorikt att tvingas läsa, och tillämpa kunskaper i förhållande till det
som händer i praktiken. Framför allt uppfattas uppgifterna som att
de har bidragit till bearbetning, reflektion och upptäckter av nya
dimensioner när de väl är genomförda. Inför situationen att ta itu
med uppgifterna så verkar det både svårt och ibland irrelevant.
Funderingar finns om nyttan och nödvändigheten med teoretisk
förankring. En "kamp" pågår mellan att anamma det som händer i
praktiken och krav på att göra något annat som initieras från
skolan. Skolan kan framstå som verklighetsfrämmande, och uppfattas som att den lever sitt eget liv. Någonstans i denna kamp finns
en känsla av att det egna lärandet och "verkligheten" kan berikas
genom granskning och bearbetning med utgångspunkt från teoretiska perspektiv.
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Föreläsningar kan vara en källa till inspiration och öppnande av
nya perspektiv. Studenterna framhåller att de kan, och ska, väcka
intresse och medvetenhet för sådant som inte uppenbart framstår
som väsentligt i utbildningen. Det kan bidra till att utmana det egna
tänkandet och man får upp ögonen för sådant man själv inte reflekterat över. En föreläsare kan också med sitt förhållningssätt förmedla inspiration genom ett brinnande intresse och/eller välgrundade kunskaper i ett område.
Den praktiska utbildningen utnyttjas avseende samtliga teman
som beskrivits i det här avsnittet. Praktiken är en värdefull kunskapskälla, möjligheter finns att på olika sätt bearbeta kunskap, och
miljön bidrar med vidgade perspektiv. Den tycks vara förbunden
med "inbyggda" faktorer att stimulera till lärande och bearbetning
av kunskap. Miljön präglas av att vara konkret, visuell och påtaglig. Samtliga sinnen kan därför vara aktiva. Det går att se, exempelvis människors reaktioner och vad de gör, bemötande, sjukliga processer, behandlingar, material, lokaler. Samtidigt går det att höra,
exempelvis samtal, uttryck för känslor, som förtvivlan, smärta och
glädje. Ljud kommer också från hur människor rör sig, kroppsliga
funktioner (ex andetag) och från apparater och annat material.
Miljön innebär att det går att känna lukter som är relaterade till syn
och hörsel. Människor och saker finns konkret tillgängliga, vilket
möjliggör att känselsinnet kan utnyttjas för att ge ytterligare information om det man ser, hör och känner lukten av. På samma sätt
kan smaksinnet komma in i bilden. Alla dessa stimuli gör att studenterna bli berörda och reagerar, det väcker tankar, känslor och
vilja att lära.

Hur vet jag att jag lär mig?
I de bedömningar studenterna gör när det gäller Vad och Hur de
ska lära sig, finns en relation till övervägningar huruvida valda aktiviteter leder fram mot målet. Studenterna tar ställning till om det
blir något resultat av ansträngningarna att försöka lära. Frågan blir:
Är jag på väg mot att förstå och kunna klara sjuksköterskans
arbete?
Studenternas hantering av den här frågan skiljer sig till viss del
från de två tidigare frågorna. Den stora skillnaden ligger i att de
inte lika uppenbart "äger" den, och själva försöker besvara den.
Studenterna är framför allt inriktade på att de ska bli bedömda, och
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godkända, i förhållande till de ramar som utbildningssystemet har.
Ett undantag utgörs av den praktiska utbildningen. Den lärmiljön
erbjuder påtaglig respons, och studenterna talar om att de upplever
att de lär sig. Även om utbildningens bedömning dominerar finns
det vissa uttryck för, förutom praktiken, att studenterna gör egna
bedömningar. Det mest utmärkande är att de på olika sätt använder
sig av återkoppling för att skaffa sig bilder av hur de tar sig fram.
Återkoppling innebär att studenterna får, och skaffar sig, "gensvar"
på det de gör, tänker och presterar på olika sätt.
Mot bakgrund av ovanstående kan tre teman urskiljas. Det
första temat präglas av studenternas egna initiativ att söka efter
återkoppling och göra bedömningar. Ett andra tema utmärks av att
lärmiljön i sig erbjuder återkoppling och ger underlag för egen bedömning. Det tredje temat som springer ur utbildningssystemets
medel att bedöma studenterna är det tema som dominerar.
Sökande efter återkoppling och egen bedömning
Studenterna söker återkoppling på sitt lärande interrelaterat med de
processer som pågår när de försöker bilda sig en uppfattning om
vad och hur de ska lära sig. Den diskussion som förs, men som
efterlyses i högre grad i basgruppsarbetet och vid seminarier, samt
reflektioner över värdet i föreläsningar, är delar i ett sådant sökande.
Om diskussionerna i basgruppen ska vara till nytta är det
nödvändigt att få ventilera det man har läst, och reda ut sådant som
framstår som oklart. Det kommer fram i studenternas berättelse om
strävan efter att förstå det kunskapsunderlag som studeras (s 118).
Bearbetningen av stoff i basgruppen, när också handledaren finns
med, är också en form av återkoppling (s 143). Det framhålls att det
är viktigt att ta del av vad de andra i gruppen har läst. Då går det att
göra en jämförelse mellan de egna och studiekamraternas val och
tankar. På det sättet kan basgruppsarbetet bidra med återkoppling
när det gäller de egna studierna.
R. Att man får diskutera igenom det man har läst, och om det är några
frågor. Det fungerar väl rätt bra, tycker jag. Dels att man kan få nån
slags feedback på det man har läst. Genom att man hör vad dom andra
har läst, och sen att man kan ta upp saker och diskutera om det är nåt
man tycker är oklart. (Astrid)
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Studiehandledningen, där målen för terminen finns angivna, kan
vara en hjälp att bedöma vad man har lärt sig. Det gäller framför
allt mot slutet av terminen. När innehållet i terminen har bearbetats
går det bättre att förstå vad som står i den.
R. Studiehandledningen ger mer när man har kunskap och går tillbaka
och tittar. Är det det här jag har uppfyllt nu? Och liksom mer
omvandlar. För när man tittar i den i basgruppen i början av terminen,
då är språket och orden så främmande. Men i slutet på terminen då ser
man vad dom menar och allting. Så jag kanske inte har så mycket
nytta av den under tiden, men den är hjälp i slutet. (Lilian)

Ytterligare en aspekt som framkommer är att föreläsningarna kan
tjäna som en replipunkt och återkoppling i de egna studierna. När
man läser på egen hand går det att känna igen innehållet från föreläsningen och det kan innebära en bekräftelse och en känsla av att
vara på rätt väg.
Den egna förmågan att bedöma och/eller att lita på sin egen
bedömning ökar under utbildningen. Jämförelser kan göras med
tidigare studier, och bilder man skaffat sig i kontakter med vården.
Med tiden utvecklas en viss förmåga att hantera gränser och nivåer
i studierna. En känsla för vad som är rimligt växer fram. De egna
studierna innebär att pröva att läsa på olika djup. Genom att jämföra olika nivåer och hur de kan användas, utkristalliseras så småningom vissa egna kriterier. De kan användas som underlag för
bedömning av det egna lärandet. Exempelvis kan det gå att känna
igen när det blir för mycket detaljer i sammanhanget. För mycket
detaljer kan leda till att det inte går att bedöma var dessa kommer
in i en större helhet. Ett sätt att bedöma sina kunskaper är att relatera till yrket. Det kan innebära att tänka sig in i vilka kunskaper
som behövs för att kunna förklara olika saker för patienterna.
R: Det är jättesvårt, för man kan ju läsa hur mycket som helst om
någonting, det är bara att fördjupa sig och fördjupa sig. Men jag tycker
att jag känner en gräns på något vis. Det här kan jag inte förstå, det
blir för mycket som vi inte har läst från grunden, ex kemi och kemiska
formler och strukturer. …Ofta när man kollar i såna böcker som " P"
(kompis, läkarutbildningen) har, så är det mycket kemiska ämnen och
cirklar, som citronsyracykeln. Jag kan inte förstå det om inte man får
sätta sig in i det på heltid nästan tror jag. …Jag har den orken, för man
vet att så här mycket behöver inte jag kunna. …Så jag vet inte, jag har
någon magisk gräns när jag känner att nu räcker det nästan. Fast
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ibland har jag läst alldeles för mycket, alldeles för djupt som inte hör
dit. …Fast det känner man efteråt.
I: Men du blir bättre på att dra gränser?
R: Ja, absolut…jag tyckte jag kände nu när vi läste om diabetes. Jag
visste precis att läser jag det i den boken, och det i den boken,
farmakologiboken, det räcker. Det är det jag behöver kunna och jag är
nöjd om jag kan det.…Det viktiga är att jag lär mig för att kunna
förklara för patienten. Det patienten vill veta. Ofta vill dom inte veta
såna där djupgående medicinska, ja, formler och grejer. Då är det nog
bättre och läsa in sig ordentligt på det som är viktigt… (Mimmi)

Ett visst självförtroende i att själv kunna hantera obekanta situationer växer fram under utbildningen. Det finns en beredskap att själv
kunna ta reda på det som behövs.
Lärmiljön erbjuder återkoppling
Under utbildningstiden finns en rädsla, och osäkerhet, att inte lära
sig det som behövs och att verkligen kunna klara av yrket när utbildningen är slut. Föreställningar finns att det inte riktigt går att
bedöma vad man klarar under själva utbildningen. Det slutgiltiga
avgörandet om kunskaperna räcker till, kommer den dag det är
dags att stå på egna ben. Praktiken erbjuder, i denna osäkerhet,
ändå möjligheter att se, och uppleva, vad yrket kan innebära, och
möta livs levande representanter som utövar och klarar av arbetet.
Det är i den praktiska lärmiljön det går att skaffa sig bilder och
uppfattningar, dels av vilka kunskaper som behövs, dels av vad
man har lärt sig. Studenterna ser hur olika situationer hanteras och
får själva pröva, bedöma och ta ansvar för olika aktiviteter.
R. Det finns viss rädsla att när man kommer ut. …Dom här tre åren,
jag har inte alls läst, eller jag har inte alls fått den kunskap som krävs.
Att man ska känna det som sjuksköterska sen. Men å andra sidan tror
jag man borde känna det lite redan nu när man är ute på avdelningen.
Man ser ju ändå rätt så mycket, ser hur andra jobbar. Man har ju rätt
stort ansvar, man får ju mer och mer ansvar på avdelningen ju längre
man har kommit. …Men det finns alltid visst av den där rädslan kvar,
nej hjälp jag har ju inte, …jag måste läsa mycket mer när jag kommer
ut sen. Fast å andra sidan, man är ju inte färdig direkt när man
kommer ut heller, det är ju erfarenheter också. …Ändå kan jag
tillägga, hittills känns det bra. Man får testa sina kunskaper under
tiden nu när man är ute, då får man ju på nåt sätt lita på det. (Lilian)
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Intimt förknippat med upplevelser av att praktikplatsen är en källa
för lärandet är att detta medför möjligheter att få bekräftat att man
lär sig. Den mest påtagliga bekräftelsen på att man lär sig är när
man själv får pröva på att göra praktiska saker. I det kan också
ligga att dessa göromål är så konkreta att de går att bocka av att de
är genomförda. Förutsättningarna är då att det händer sådant man
kan pröva på, och att man stöter på sådant som ingår att man ska
lära sig. Om inte detta tydligt framträder blir upplevelsen att tiden
slösas bort på avdelningen.
R: Förra terminen, jag tyckte det var lite synd. Jag är så inne på att det
här ska vi lära den här terminen. Att man typ ska kunna bocka av, och
det var ju en hel del jag inte kunde göra. …Så ibland kändes det lite
som man bara gick där för att få sina dagar och det är ju inte så det ska
vara, det ska ju ge något. …Den här terminen tror jag ändå att jag kan
få göra mycket mer än på förra platsen, …typ mer sätta venflon, mera
av de praktiska grejerna, tekniska, se mer. (Sylvia)

Utbildningssystemets medel för bedömning
Studenterna är mycket beroende av den återkoppling som tentamen
innebär. Detta märks genom den inriktning studierna har, dvs det
man försöker lära sig genom att läsa. Basgruppsarbetet är en förberedelse för tentamen, och studenterna avsätter tid för att tentaläsa. Tentamen är relevant att läsa till, och den blir ett mått på att
man är på rätt väg. Att bli godkänd är nödvändigt för att få fortsätta
i utbildningen.
Det finns ramar för vad som är godkänt och det går inte direkt
att påverka. De blir en bekräftelse på om man har gjort "riktiga"
bedömningar när det gäller val, prioriteringar, och hur man har gått
tillväga. Om möjlighet ges att diskutera vad som har gått bra och
inte på tentamen, blir det en grund för att ta ställning till vad som
behöver förändras.
R. Om jag har kört så där på tentor, så har jag gjort det på omvårdnad.
Det är ju väldigt basala grejer med omvårdnaden Jag skriver inte ner
det och jag vet ju hela tiden vad jag gör för fel, egentligen, men jag
anstränger mig inte. …Så igår pratade jag med en av lärarna, då, hon
hade rättat min (tenta). Vi satt länge och pratade om den. Det känns
bara bra, faktiskt, Det känns inget jobbigt, mot vad det har gjort förut,
då när man skriva om allting igen. När man kan det andra (human
biomedicin) egentligen. (Maude)
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Studenternas beroende av återkoppling genom utbildningssystemets bedömning visar sig också i att det kan upplevas som svårt att
inte få bekräftelse under terminen på att det går framåt. Det skapar
dåligt samvete, och ger en känsla av att man trots ständiga studier,
och hårt arbete, inte gör något under terminen. Den officiella bekräftelsen på att man går framåt i lärandet blir terminstentamen.
Det är den som uppfattas ge poäng för terminens arbete. Det är
terminstentamen som framför allt är betydelsefull. Den återkoppling som basgruppsarbetet och utvärdering av uppgifter och seminarier kan ge blir underordnad tentamen.
R: Man går ständigt med dåligt samvete att man har läst för lite. Just
upplägget att man har en tenta som är tjugo poäng. Dom säger att det
inte är det, men det är ju det …rent teoretiskt. …Just såna grejer. Vi
jobbar ju hela tiden, har en massa arbeten och fullt upp hela terminen,
och får inte ett enda poäng för det. Så gör man en tenta, så klarar man
den inte, så har man noll, eller så gör man den och klarar den. … Och
alla mår jättedåligt innan man ska göra den. …Jag känner att jag har
klarat av terminen, när jag har gjort den tentan, och egentligen är det
inte allt vi har gjort på hela terminen.
I: Du tycker inte att du har någon hjälp av ex basgruppsarbetet
uppgifterna, att du klarar det?
R: Jo, det känns ju bra att man har gjort dom. Men jag tror just för
självförtroendet att man känner att man åstadkommer något hela tiden.
Det är bra att få veta, att det här ger dig så här mycket poäng. (Maude)

Utvärdering och återkoppling när det gäller uppgifterna kan vara
viktig, men den ska då vara tydlig. Vid bedömningen är det viktigt
att angivna krav verkligen appliceras på studenternas arbeten. Följden kan annars bli att det känns meningslöst att lägga ner mycket
arbete, för att vid seminariet upptäcka att andra med uppenbart
lägre ambitionsnivå "slinker" med. Insikter finns att ett välgjort
arbete innebär ett lärande för den som har genomfört det, men
bekräftelse från utbildningen är också viktig. Förutom den egna
känslan av onödigt arbete, framhålls läraspekter i önskemålen om
mer kritisk granskning av arbeten. Diskussionen om brister och hur
de kan åtgärdas blir ett lärtillfälle i sig, både för den som har gjort
ett sämre arbete och övriga i gruppen.
R. Jag blev så besviken efter det här enkätseminariet vi hade. Vi hade
lagt ner så oerhört mycket på vår enkät, och jobbat stenhårt med den.
Sen hade vi seminarium och det var arbeten som inte ens uppfyllde
kraven i studiehandledningen som ändå gled igenom på nåt vis. …Då
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tappade jag sugen, lite. Det vet jag, det gjorde alla i den gruppen jag
var i. Då tyckte vi att det är ingen mening med att göra nånting. Det
kändes så på nåt vis. Fast det är det ju, självklart, för vi har ju igen det,
nån annan gång. Det vet vi, det inser vi ju också. Och dom som inte
har gjort det, dom har ju inte igen det, så visst men ändå. Det blir så
där så man tycker att man kanske har gjort för mycket då. …Det var
inte det att man ville bli lovordad för att man hade gjort nåt som var
bra. Utan det var så påtaglig skillnad mellan arbetena, och det var
främst det att vi hade inte tid att diskutera dom arbeten som det brast i.
Hade vi fått göra det och liksom påpeka, …och gemensamt komma
fram till vad det var som behövdes mer. Då hade det ju varit bra, då
hade det ju blivit en övning. (Tyra)

Sammanfattning
Studenterna har i sitt lärande med sig frågor som rör om de lär sig,
vad de lär sig, och om det räcker för att bli sjuksköterska. Det finns
en tydlig relation till studenternas sökande efter att få syn på, välja,
prioritera, och bedöma relevans när det gäller VAD som ska läras.
Men när det gäller bedömning av om man har lärt sig blir utbildningens bedömningssystem mer avgörande än den egna bedömningen.
Till viss del försöker studenterna själva bilda sig egna uppfattningar av sitt lärande. Medlen som används för att söka svar på om
man lär sig, blir desamma som för tidigare frågor. Interaktionen i
basgruppen, diskussioner under seminarier och föreläsningar, är
aktiviteter som ger möjlighet till återkoppling i det egna lärandet.
De ledtrådar som det går att få syn på i dessa sammanhang bildar
underlag för att bedöma egna framsteg. Uttryck finns för att den
förmågan utvecklas, och ett visst självförtroende i att göra egna
bedömningar växer fram.
Påtaglig återkoppling i sitt lärande får studenterna i den praktiska lärmiljön, där sjuksköterskans arbete är tydligt. Bedömningen
av förmågan att klara av yrket är ur en synvinkel den viktigaste för
studenten. Att klara sjuksköterskans arbete "på golvet" är det
främsta kriteriet på att man lär sig. Ur synvinkeln att bli godkänd är
det ändå utbildningens bedömningar som blir viktigast under utbildningen. Även om andra bedömningar ingår under terminen, så
är det de uppgifter som är utpekade som tentamen, och framför allt
då terminstentamen, som styr studenternas tankar om man har lärt
sig "rätt" och tillräckligt. En stor del av bedömningen av resultatet
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av de egna ansträngningarna att lära överlåts därmed till företrädare
för utbildningen.

Hur ska undervisningssituationen hanteras?
I tidigare avsnitt har studenterna berättat om sitt lärande med utgångspunkt från hur de tänker, och hanterar själva innehållet de lär
sig. Vid flera tillfällen har det framkommit att de frågor och ställningstaganden som dyker upp i samband med detta, är beroende av
den undervisningssituation de befinner sig i. Att studenterna relaterar till, tar hänsyn till och är beroende av de ramar som finns i
utbildningen, är också tydligt i studenternas berättelse om sitt
lärande i terminen (kap 6). I den berättelsen framträder studenternas hanterande av händelser över tid. I det här avsnittet ska ljuset
sättas på avgörande karakteristika i den hanteringen.
Tidigare har framgått att det finns en uppfattning att, relaterad
till att utbildningen är upplagd enligt PBL, studenten själv har
ansvar i sitt lärande. Studenterna tycker att det kan vara svårt, men
ett övergripande intryck är att de är positiva till att själva ta ansvar.
De är medvetna om att det egna ansvaret är relaterat till de ramar
som finns i utbildningen. Dessa förutsättningar blir grunden för hur
studenterna kommer att hantera sitt lärande i förhållande till undervisningssituationen. Tre teman av olika karaktär framträder. Det
första temat visar studenter som utnyttjar sin möjlighet att påverka
lärsituationen, de planerar och anpassar lärandet efter egna behov i
relation till ramarna. Det andra temat handlar om att ramarna skapar dilemman för studenterna. Det blir konkurrens mellan den egna
bedömningen av vad som är relevant att göra och vad utbildningen
kräver. I det tredje temat framträder att studenterna är mycket
styrda av tankarna att bli godkända enligt utbildningssystemets bedömning.
Studenternas egen planering
Hållpunkter för studenternas egen planering är den övergripande
planering, och de veckoscheman som lärarlaget för terminen har
upprättat (bilagor 2a, 2b). Studenternas planering kommer huvudsakligen att röra praktikplaceringen, genomförande av studieuppgifter, att läsa inför basgruppen och inför tentamen. Det framstår
som att studenterna upplever det som en frihet, och en viktig del i
det egna ansvaret att göra denna planering. Att själv få planera
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innebär att studierna kan anpassas till andra viktiga delar i
livssituationen, som familj, barnpassning, vänner och fritidsintressen. De blir mycket upprörda när de uppfattar att företrädare för
utbildningen gör intrång i den egna planeringsdomänen (se s 95).
Tolkningen är att den egna förmågan och viljan att ta eget ansvar
blir ifrågasatt. Det finns en stolthet i att själv ansvara för att genomföra utbildningen, utan direktiv och pekpinnar.
Gemensamma ramar styr studenterna i den praktiska utbildningen, men den präglas av en större frihet för individuella lösningar än direkt schemalagda aktiviteter. Utmärkande för studenternas hantering av praktiken är att de själva planerar, och organiserar
tid och innehåll, efter en hel del egna parametrar. Studenterna planerar schema för sin praktik (s 103). De upprättar också en så
kallad inlärningsplan för sin praktik. Inlärningsplanen skrivs i
början av praktikperioden och kan sedan modifieras efter hand.
Den skrivs efter en speciell struktur med mål för vad man ska lära
sig, hur detta ska ske och hur man försäkrar sig om att ha nått
målen. Innehållet i studentens planering diskuteras, och förhandlas,
tillsammans med handledaren och ansvarig lärare.
R: Jag har gjort en sån där inlärningsplan då. Där har jag skrivit upp
mål för vad jag ska lära mig, hur jag ska gå tillväga och sen hur vi ska
kolla att jag kan det. Det blir ju oftast inte det, att nu ska jag lära mig
det här, utan det kommer lite undan för undan. (Sara)
R: Det är tänkt att vi ska ha den (inlärningsplanen) klar till man träffar
handledaren och klinikläraren första gången, åtminstone någorlunda
klar. Så jag får vänta och eventuellt göra vissa korrigeringar. Nu vet
jag inte om det ska läggas till nåt eller ändras, eftersom jag inte har
träffat dom än (skratt), …eller klinikläraren. (Astrid)

En annan planering som studenterna själva står för är när, och
ibland var, fältstudier ska genomföras. De verkar också uppfatta
som sitt eget ansvar att se till att de får inblick i vårdområden som
har karaktär av medicin, respektive kirurgi. Beroende på kombinationen av praktikplaceringar i olika terminer är inte detta självklart
tillgodosett. Studenterna ordnar detta genom att exempelvis anpassa schemat till vilken typ av verksamhet sjuksköterskorna på
avdelningen är inriktade på eller genom fältstudier på en annan
avdelning under några dagar.
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I likhet med praktikplaceringen präglas de förelagda studieuppgifterna av planering från studenternas sida. Uppgifterna är i vissa
fall också en del av planeringen i praktiken. Planering av när, och
hur, uppgifterna ska genomföras startar tidigt i terminen, innan
praktikperioden och i början av praktiken. Planeringen utmärks av
att vara i studenternas ägo. Det är uppenbart att studenterna själva
känner att de ska ta itu med sina uppgifter. De undersöker möjligheter att samla information och genomföra det som är knutet till
praktikplatsen.
R: Jag har väl tänkt att jag ska börja med det nu veckan som kommer.
Nu går jag fyra dagar, och det är då näringsvärdesberäkning, och
maskiner, eller apparater man ska kolla på, och min omvårdnadsplan
har jag börjat lite på. Jag har läst om Betty Neuman, så jag har kunnat
förstå lite vad hon menar med dom här olika stressorerna. Jag tänkte
försöka göra omvårdnadsplanen nästa vecka. Jag ska ta en patient som
jag kanske känner till lite grann, ta både patientens egna åsikter, prata
med patienten och ta fram journal. Sitta med det kanske några timmar.
…Det tycker jag är skönt att kunna göra på avdelningen, det måste
man nästan kunna göra, så man samlar information, gärna skriver ner
och gör i ordning allt. .…Ibland händer det kanske ingenting på två
timmar, och då är det ganska meningslöst att bara gå runt tycker jag.
Då gör jag hellre något sånt där, antingen sätter mig och läser om
gynekologi och olika operationer eller så där, …det gjorde jag i
förgår. Sånt är jättenyttigt, för jag är dåligt insatt i det här. (Mimmi).

Det är många uppgifter och för att klara dem gäller det att vara disciplinerad. Det finns inlämningsdatum för uppgifterna som styr
planeringen. Behov uppstår av att upprätta någon form av struktur,
och organisera vad och när olika saker ska göras. Planeringen omfattar i vilken ordning uppgifterna ska göras, hur praktikplatsen ska
utnyttjas och vilken teoretisk grund som behövs. Det gäller att
planera så att det går att lägga uppgifterna åt sidan efter hand.
Senare i terminen ska tiden användas för att läsa till tentorna. Då
går det inte att ha flera uppgifter kvar.
I: Så du har redan gjort en del av dom här uppgifterna?
R: Ja, det måste man annars hinner man inte, om man tittar på datum
när det ska vara inlämnat. …Planering det gör man några dagar innan
praktiken börjar så man vet vad man ska göra. …Det finns uppgifter
som hör till skolan, men som inte hör till praktiken, som man måste
göra samtidigt också. …Så nu är man tvungen att hålla på med
näringsvärdesberäkningen, omvårdnadsplanen och enkätstudien.
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Egentligen skulle man väl göra undervisningen också, men jag vet inte
vad jag ska ta. …Det är lite svårt på den här avdelningen. (Moa).
R: Det känns som jag vill klara av så mycket som möjligt av
uppgifterna nu. Så jag kan börja koncentrera mig på att läsa till
tentorna. … Man känner att det är lite splittrat, det är skönt att bli av
med en del, så man kan koncentrera sig. Det går inte att ta alla
moment på en gång. (Astrid)

Fältobservationer och intervjuer med studenterna visar att de flesta
studenter väljer att skaffa informationskällor, framför allt litteratur,
för att kunna studera individuellt och sitta hemma och läsa. Till viss
del utnyttjas tillgängliga bibliotek, och inför tentamen samlas
ibland grupper av studenter för att diskutera det man läser. Vanligt
är också att kontakter tas mellan dem som är närmare kompisar i
kursen. De till synes lediga dagarna, dvs ej schemalagda dagar, är
inte lediga, den upptäckten har man gjort. Det innebär att studenterna upplever att det krävs någon form av egen planering för hur
studierna ska klaras av. Ett framträdande drag när det gäller studierna i relation till basgruppsarbetet är att det manar till kontinuerlig läsning. Det framstår som om det finns en mer eller mindre
oskriven lag om att vara förberedd för basgruppsarbetet. Krav på
detta framförs när gruppkontrakt diskuteras och också i utvärderingar av basgruppens arbete under terminens gång. Studenterna är
inställda på att de ska förbereda sig till varje basgruppstillfälle, men
olika omständigheter kan påverka hur utfallet blir. Basgruppsträffar
är oftast inlagda varje vecka, och en grundläggande planering studenterna gör är att avsätta tid för att hinna med att studera till dessa.
Tiden som används varierar, men intrycket är att relativt stor del av
studenternas studietid är relaterad till basgruppsarbetet. De dagar
som inte är schemalagda avsätts i stor utsträckning till att läsa.
R: Jag har ett litet block så skriver jag upp och så kryssar jag för när
jag har gjort det (skratt). Basgruppen är ju så där stående varje vecka,
så den måste man läsa till. Det måste man i alla fall ägna en eller två
dagar till, sen har man resten till dom andra uppgifterna. (Moa)
R: Innan vi hade basgrupp förra gången så hade vi ju föreläsning om
diabetes, samtidigt, samma dag, med X. Då läste jag om diabetes i en
utav böckerna, läste nån timme innan då. Sen har man läst lite på
kvällarna. Men i går satt jag hela dan då med bara det. Men för den
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skull är jag inte färdig, för det är så mycket, och sen blir det så när
man börjar och läsa, så läser man mer, så läser man, och läser. (Ellen)

Ramar som dilemman i lärsituationen
Studenterna uppfattar att det är en hel del de kan planera själva,
men de ramar som finns i utbildningen skapar valsituationer och
dilemman.
Konkurrens mellan skola och praktik som lärkontexter

Under praktikperioder gäller det särskilt att utnyttja de dagar som
inte är schemalagda till att läsa. Det räcker i allmänhet inte, utan
även kvällarna efter en arbetsdag på avdelningen går åt till studier.
Att praktisera, och samtidigt behöva läsa till basgruppen, är ett
dilemma. Ambitionerna att vara delaktig i det som sker på praktikplatsen, och samtidigt vara förberedd i basgruppsarbetet kan
krocka. Det uppfattas dock som en realitet att flera aktiviteter måste
vara igång under samma tidsperiod. Studenterna försöker lösa det
genom att vara mycket disciplinerade, och/eller att prioritera praktiken under en period och endast orientera sig för att hjälpligt följa
basgruppsarbetet.
I: Du sa inledningsvis att nu vill du koncentrera dig på praktiken och
det är svårt att läsa till basgruppen. Det är inte det som känns
angeläget just nu. Hur hanterar du det då?
R: Jo, men jag gör det. Jag måste ju göra det, men det är inte med
samma motivation. Man gör det, men det kan ju säkert bli bättre, än
vad man gör. …Gå djupare på allting, men det orkar man inte, jag gör
inte det. …Men man känner alltid att man har gjort för lite. För man
kan ju läsa hur mycket som helst, bara för att det är PBI. (Maude)

De krav som upplevs både från skolan och praktiken kan leda till
att motivationen, både för att läsa och att praktisera, går förlorad.
Ingen av dessa delar uppfattas då som riktigt meningsfulla. Det är
svårt att hinna med och vara motiverad för att läsa, när man redan
gjort en arbetsdag på avdelningen. Kommer man inte in riktigt i
avdelningsarbetet, ger det inte heller något riktigt utbyte. Det krävs
mycket att komma till en ny arbetsplats, att förstå det som händer
och lära känna de personer som arbetar där. Då blir det arbetsamt
att samtidigt ha uppgifter som rör skolan. När man varit på avdelningen ett tag, är det stimulerande att läsa och vara på skolan.
- 180 -

Variationen av skola och praktik kan vara positiv, men inte om det
leder till splittring i lärandet.
R. När man är ute på praktik är det väldigt mycket. Då har man skolan
och man ska läsa till basgruppen, så har man alla uppgifter man ska
göra på praktiken. Man är på ett helt nytt ställe, och man ska lära
känna personal och patienter. …I början tycker jag det är väldigt
jobbigt och mycket. Det liksom går runt så där. Man skulle vilja ha en
tid och bara koncentrera sig på praktiken. …Men annars tycker jag
nog att det är bra att variera och gå i skolan också, faktiskt. (Kristina).

Inställningen till om det är relevant eller inte att teoretiskt förankra
det som händer, och det som görs i praktiken är ambivalent. Uppgifter som är kopplade till praktiken kan vara bra. Kraven på teorianknytning upplevs inte alltid som relevanta. De stämmer inte med
praktiken, det går inte att hinna med att arbeta på det sättet där, det
blir orealistiskt. För studenten framstår då den teoretiska bearbetningen som att den görs för skolan. Skolan blir en annan värld.
Samtidigt finns en tvekan om vilken "värld" som är relevant. Det
kan vara mer eller mindre väl underbyggda val, som ligger till
grund för prioriteringar av vad som görs i "verkligheten".
R: Jag förstår ju att skolan måste ha ut något av att vi är här ute, det
förstår man ju (apropå studieuppgifter).
I: Känns det som något som inte hör till praktiken?
R: Jo, det gör det, för man ska koppla det. Den här näringsberäkningen ska man göra på en patient här. Sen den här pedagogiska
rapporten vi ska göra, undervisa en patient inom någonting. .…Jag vet
inte vad jag tycker om det riktigt. Det kan säkert vara bra att ha någon
teoretiker att gå efter, sen när man ska göra nåt själv sen ute på egen
hand när man är färdig. Men frågan är hur mycket av det som vi gör
nu, som sitter kvar då och vad man har för tid och energi att lägga på
det när man kommer ut och jobbar. Det känns lite överambitiöst
nästan, det känns som en grej som man gör för skolan säger det.
…Skolan lever i sin värld, när man kommer ut här, då är det sånt
tempo så man hinner i alla fall inte gå efter det man lär sig i skolan.
Då känns det lite meningslöst. …Jag ifrågasätter om man egentligen
hinner med det sen när man kommer ut. …I för sig vill man hinna
med det så gör man det väl, det är väl viljan där. (Sara)

Studenterna försöker på olika sätt dra nytta av praktiken för att
förstå det man läser och vice versa. Varvningen av teori och praktik
skapar ändå splittring, konflikter och konkurrens i lärandet. Den
- 181 -

verksamhet som pågår i skolan, eller som förknippas med den, blir
en sak och att vara på praktiken en annan. Följden kan bli kollision
i stället för integration.
Tidspress

Ibland innebär "skolarbetet" upplevelser av att inte hinna med att
följa upp det som händer på avdelningen. Viljan att försöka nå en
djupare förståelse för vad som händer på avdelningen, blir många
gånger överväldigande, när det känns svårt att hinna med. Tiden
kanske måste användas till att ta itu med någon av de uppgifter som
är förelagda. Uppgifterna kan upplevas som om de tar tid från viktigare saker som behöver göras. Framför allt ställs arbetet med uppgifterna i relation till att det känns viktigare att fördjupa sig i och ta
del av det som händer i praktiken.
R. Ibland känns det som dom här uppgifterna från skolan. …Det
känns som man kanske skulle vilja dra ner lite på den tiden som det tar
och göra, för och kunna koncentrera sig mer på hur man ska fungera
ute på avdelningen. (Sara)
R: När du har praktik, …det är mycket arbeten under tiden som ska
lämnas in. Man har svårt att fördjupa sig i praktiken, om man finner
något som är väldigt intressant. Du har svårt att fördjupa dig i det, för
du hinner inte med. …Det är olika saker man träffar på i praktiken,
kanske sjukdomstillstånd, jag skulle vilja läsa mer om. Men nu har jag
den här rapporten som ska bli färdig. En rapport skriver du ju inte på
en kväll utan det tar ju flera, flera timmar, dar och veckor kan det ju
ta. …Då tycker jag det är lite synd, att man åsidosätter praktiken. Det
vore bättre om man hade mer intensiv praktik, och verkligen var där,
och följde då sin handledare till hundra procent, så man blev jätteinsatt
i det, och sen hade intensiva teoriveckor. (Ellen)

Under vissa tider i terminen är studenterna helt upptagna av att bli
färdiga med sina uppgifter och prioriterar dessa istället för exempelvis basgruppsarbetet. Den situationen blir tydlig i berättelsen om
terminen, där studenterna under en period upplever att allting pågår
samtidigt (s 105). Uppgifterna skapar tidspress. Den egna planeringen blir styrd av att det är olika faktorer som ska vägas in. Det är
många uppgifter, de pågår samtidigt med praktik och basgruppsarbete, det blir pressat, stressat och splittrat. Svårigheter finns att
samordna arbetet med uppgifterna, eftersom olika uppgifter görs
ihop med olika personer i kursen. Den individuella planeringen ska
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gå ihop med andra studenters olika schema på praktiken, och olika
handledares schema.
R: (skratt), Man har det i huvudet, alla grejer hela tiden. Men man får
planera efter hand. Det känns så stressat hela tiden, man är så pressad.
Som nu omvårdnadsplanen. Den ska vara inlämnad, ja, nästa vecka.
Men vi har inte kunnat göra den förut, och ändå känner man att nu har
ni varit lata, för nu är vi ute i sista minuten. (Maude)
R: Vi är två som gör omvårdnadsplan tillsammans, sen är vi tre, tre
totalt andra som gör enkätstudien tillsammans. Så är vi basgruppen,
och nu håller vi på med integrationen och ska göra den här
rehabiliteringsplanen tillsammans med AT och SG. …Då ska det
klaffa, och man behöver ju ha flera träffar för varje grej. …Så just när
det sammanfaller med kliniska studier är det som svårast, för alla har
olika pass. Dessutom måste man inrätta sig efter handledaren så man
kan ju inte lägga schema hur man vill alla gånger. (Tyra )

De gemensamma teoridagarna är till stor del schemalagda med gemensamma aktiviteter, som basgruppsträffar och föreläsningar. Det
finns inte så mycket tid över att träffas. Raster, luncher och kvällar
efter praktikdagarna, används för att kunna samlas och bearbeta
uppgifter. En följd av denna upplevda konkurrens är att uppgifterna
inte alltid blir väl genomarbetade. Tiden uppfattas inte finnas för
djupare engagemang. Uppgifterna görs för att de ska göras. Det kan
då bli ett arbete som skummar på ytan. Studenterna försöker hitta
genvägar, eller rationella lösningar, för att bli av med uppgiften.
Ibland kompletteras uppgifterna med fiktiva fakta för att slutresultatet ska se bra ut.
R: Vi har haft ganska mycket uppgifter, det har vi haft, ute på
praktiken och här. …Jag vet att det är många som har tyckt att det har
varit för mycket, man har hafsat igenom istället för att göra färre
ordentligt. Det känner jag också, man har inte lagt ner så mycket som
man skulle vilja på alla. …Om jag ska vara riktigt ärlig, …arbetena
ska ju baseras på riktiga patienter. Men det har vi inte haft tid med, så
i flera fall har det varit påhittat. Ex min pedagogiska rapport, vi skulle
genomföra undervisning på en patient på avdelningen. Det jag skrev
om, det var en riktig situation som jag hade gjort med en patient. Men
det var inte planerad som undervisning innan. Det blev en koppling till
teorierna efteråt. Så att det blir lite såna här genvägar. (Tyra)
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Seminarier och rapporter kan uppfattas som ett sätt att bli av med
något nödvändigt ont. Framför allt framträder i det här sammanhanget att uppföljningar av uppgifter är något som ska bli gjort, avklarat och ur vägen. Den aspekten framkommer även när det gäller
hur studenterna arbetar med uppgifterna fram till uppföljningen.
Inställningen till värdet av uppgifterna, och redovisningen av dem,
påverkas av den upplevda tidspressen. Lärandet får, när studenterna
är i mitt uppe i ett pressat tidsschema, en underordnad roll.
R. Så känner man pressen. Jag måste börja med statistiktentan, oj jag
måste börja med pedagogiska rapporten, så det inte kommer i sista
hand. … Sen framöver har vi seminarier på enkäten. Samtidigt känner
man att det har varit väldigt skönt att kunna beta av viss grejer. Typ vi
har lämnat in omvårdnadsplanen, idag har vi haft seminarium, så att
man kan lägga den åt sidan. …Sen så lämnade vi in enkäten i
måndags, då kan man lägga det lite åt sidan. Så har vi seminarium
nästa vecka, då är det färdigt. Det känns väldigt skönt när man börjar
och få undan lite grejer så där. (Sara)

Bedömning som styrmedel i lärsituationen
I det föregående avsnittet framkommer att studenterna försöker
hantera sina egna behov, och värderingar, i relation till de krav man
uppfattar att utbildningen ställer. Studenternas hantering av att det
finns tentamina som avgör om man blir godkänd eller inte, präglas
av att en hög grad av styrning framträder. Studenternas strategier i
studierna är inriktade på att klara tentamen.
Studierna som är förknippade med basgruppsarbetet framstår
tydligt som en förberedelse för att klara det slutgiltiga målet som är
terminstentamen. Basgruppsarbetet används för att orientera sig angående informationskällor, göra urval av stoff och organisera det
innehåll som sedan studeras mer ingående inför tentamen. En strategi som har växt fram genom erfarenhet av tidigare terminer, är att
planera och vara disciplinerad i sina förberedelser. Det kontinuerliga arbetet i basgruppen kan vara ett led i detta. I planeringen kan
också ingå att se till att man börjar i tid och läser inför tentamen.
R. Det är att jag vill lära mig det också (inför basgruppen). Men jag
skriver upp det så att jag kan läsa för tentan. Man kan skriva väldigt
många sidor, men jag vill inte att det ska bli problem när jag ska läsa
inför tentan. Att jag blir tvungen och gå och slå upp i alla böcker igen
om samma sak. Då lägger jag ner lite mer tid på det nu. (Ellen).
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R: Själv har jag väl läst bra den här terminen, förutom att det har varit
jobbigt. …Jag har varit lite mer disciplinerad den här terminen, känns
det som. Jag har antecknat mycket den här terminen, just till
basgrupperna då, och sen haft det till tentan sen. (Kristina)

Trots kontinuerliga studier till basgruppsträffarna upplevs ett behov
av att koncentrera sitt läsande inför tentamen, att "tentaläsa". En del
av en strategi för att hinna med och förbereda sig är att ta ledigt
från praktiken för att plugga när tentan börjar närma sig. Det arrangeras genom att schemat i praktiken anpassas efter när tentorna är
inplanerade.
R. Jag tycker det var lite dåligt att dom kom med den här typen av
tenta när vi har haft så lite tid och plugga. Man skulle behövt en
månads tid att plugga egentligen. Men det hade man ju inte riktigt. För
mig blev det att jag hade mycket praktik och ta igen precis efter
statistiktentan. Jag hade varit lite ledig för och plugga till den. Man
måste nästan vara lite ledig för att hinna plugga också. (Ketty )

Veckorna innan tentamen börjar studenterna studera med direkt
inriktning på tentamen. Även om ambitionen har varit att läsa kontinuerligt är det vissa omständigheter som har gjort att andra uppgifter har prioriterats vissa perioder. Flera olika aktiviteter pågår
samtidigt under terminen, som studieuppgifter, tentamen i vetenskaplig metodik och praktik, som var för sig tar tid i anspråk. Tentaläsningen fyller funktionen att koncentrera studierna, plugga och
försöka lära sig innehållet. På så sätt blir läsningen inför tentan ett
inlärningstillfälle som kompletterar de mer kontinuerliga studierna.
R. Jag försöker i alla fall läsa så mycket som möjligt till basgruppen så
man har den grunden sen när man börjar läsa till tentan. Egentligen
har man ganska mycket kunskap med sig när man börjar tentaplugga.
Basgruppen är ju till för att det inte ska bli det där tentapluggandet,
men det blir ändå så. Men man har lärt sig att utnyttja basgrupperna
mer och mer, och verkligen läsa till basgrupperna. För det känner man
att man har igen när man börjar plugga inför tentan. (Lilian)
R. Man tjänar på och läsa till basgrupperna ordentligt, det blir lättare
sen när man ska läsa till tentan. Grejen med PBI det är att man ska
läsa hela tiden, så att man inte behöver sitta och tentaplugga. Det säger
dom i alla fall. Ja men ni ska inte sitta sista veckan och läsa in allt.
Och i och för sig, det kan man inte göra. Men när man har så mycket
saker pågående under terminen, när man är ute i praktik och allt det
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här. Då blir vissa saker man måste lägga undan. Jag menar tentan det
är ett inlärningstillfälle det går inte att komma ifrån. …Man läser till
basgruppen, men man kanske inte sitter och pluggar in så mycket.
Man kanske inte sitter och tragglar på samma sätt som man gör
veckorna innan tentan. (Sara)

I slututvärderingen (s 114) framhåller studenterna att det var bra att
tentamen i vetenskaplig metodik och statistik var placerad för sig,
och inte tillsammans med terminstentamen. Genom den uppläggningen blev det möjligt att först koncentrera sig på den och sedan
terminstentamen. Den här terminen utgjorde ämnena human
biomedicin och omvårdnad två olika delar i terminstentamen. Studenterna tycker att detta är bra. Om den ena delen misslyckas och
den andra går bra, är det inte lika tungt att tentera om. Studierna
kan koncentreras till det man har missat och en del är redan
avklarad. Att ha skild bedömning poängteras också i slututvärderingen som väsentligt. Kritik förs fram mot att det inte var likadant
med tentamen i vetenskaplig metodik och statistik. I det här resonemanget framträder att trots att det i planeringen av utbildningen
finns ambitioner att integrera, exempelvis human biomedicin och
omvårdnad, så kommer studenterna att betrakta dessa ämnen som
två olika delar.
R. Den här terminen tentade man ju human biomedicin och
omvårdnad var för sig. Man kan bli godkänd på den ena. Så har det
inte varit förut, så det tyckte man var jättebra. …Det känns lite mer
avslappnat att läsa då. Ok, kuggas jag på en utav delarna, då känns det
inte lika tungt. Förut visste man, kuggade man på en del, måste man
göra om allt. Då känns det mycket tyngre. (Lilian)

Sammanfattning
Studenternas hantering av sitt lärande i förhållande till undervisningssituationen kan beskrivas som ett kontinuum. Detta kontinuum går från en upplevelse av egen frihet, över en zon med
dilemman, där egna bedömningar konkurrerar med utbildningens
ramar, till ett lärande som är mycket styrt av vad som utgör underlag för att bli godkänd i utbildningen.
Att själv planera olika aktiviteter under terminen framstår som
en av de viktigaste delarna i upplevelsen av frihet, och att ta eget
ansvar i lärandet. Studenternas hantering av planeringen präglas av
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egna initiativ vilka bygger på erfarenheter och lärdomar från
tidigare terminer. Bevekelsegrunderna för vad som vägs in i planeringen är dels relaterade till överväganden som rör utbildningen
och lärandet i sig, dels till den personliga, sociala sfären. Att kunna
göra dessa överväganden, även om de är begränsade av vissa
ramar, ger upplevelser av att kunna påverka sin situation. Möjligheterna att planera när och hur olika uppgifter ska genomföras,
tycks skapa en viss känsla av frihet. Utmaningen att själv planera
antas fullt ut. Det betraktas som kränkande om förmågan och viljan
att ta det ansvaret ifrågasätts.
Att planera den praktikiska utbildningen, genom att lägga
schema och bedöma hur den bäst kan utnyttjas, framstår som betydelsefullt för studenterna. Genom planeringen vill de påverka att
praktiken ska bli bra ur de aspekter de själva bedömer som viktiga.
De tar själva tag i förelagda studieuppgifter, och försöker påverka
och anpassa genomförandet i förhållande till den egna situationen.
Planeringen kommer tillstånd på grundval av ett genuint behov av
att bringa ordning, och skaffa sig kontroll över händelseförloppet.
Det behovet hänger samman med att uppgifterna också ger upphov
till begränsningar i vad ”den egna tiden” kan användas till.
Basgruppsträffarna återkommer med regelbundenhet ungefär
varje vecka. Studenterna strävar efter att vara förberedda till träffarna. De planerar hur de ska utnyttja tiden de har för egna studier i
förhållande till praktik på aktuell avdelning, schema i skolan, uppgifter och den sociala situationen. Det medför att de strävar efter att
läsa kontinuerligt under terminen.
De ramar som finns i utbildningen skapar dilemman i studenternas egen planering. Dilemman uppstår mellan lärambitioner som
finns i den praktiska utbildningen och schemalagda aktiviteter på
skolan. Varvningen att vara i skolan och på en praktikplats skapar
problem. Konkurrens uppstår i hur studenternas ska använda sin
utbildningstid. På ena sidan finns uppgifter och lärande som räknas
till skolan, på den andra sidan finns uppfattningar av vad lärandet i
praktiken ska leda till. Ett dilemma kan vara att de sjukdomstillstånd som studeras i basgruppen inte finns företrädda på den aktuella praktikplatsen. Upplevelsen blir att detta förhållande skapar
konkurrens, vilket medför splittring i stället för samband i lärandet.
Det blir svårt att förstå det man läser om, och det finns inte tillräckligt med tid att försöka ta reda på bakgrunden till det som händer på
avdelningen. Varken skolan eller praktiken blir riktigt meningsfull
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var för sig, och de berikar inte varandra. Studenternas beskrivningar av dessa dilemman tyder på att de inte bara betraktar skola
och praktik som fysiskt olika platser, utan att de också uppfattar
dem som olika kontexter för lärande. Att lära i skolan är knutet till
att läsa och studera, att lära i praktiken är att vara delaktig i det som
händer där. Utbildningen kan uppfattas som att den inte harmonierar med "verkligheten", dvs det man ser händer i praktiken.
Den uppenbara stress som studieuppgifterna skapar kan leda till
ett ytinriktat sätt att förhålla sig. Detta blir framför allt uppenbart
när studenterna inte bedömer att arbetet tillför dem relevant
kunskap. Uppgifterna genomförs, men utan något djupare engagemang. Processen att söka information och välja patient eller andra
studieobjekt på välgrundade argument, går då till stor del förlorad.
Inriktningen blir istället att försöka ordna till en slutprodukt med
yttre attribut, som stämmer överens med tolkade krav. Planeringen
präglas av att uppgifterna betas av och läggs åt sidan.
Den stundande terminstentamen påverkar och styr studenternas
lärande i hög grad. Tentamen förknippas framför allt med att läsa
och därmed också med skolan som lärkontext. Att bli godkänd på
terminstentamen uppfattas som det viktigaste underlaget för att bli
godkänd under terminen. Även om genomförande av studieuppgifter, seminarier och bedömning i den praktiska utbildningen utgör
underlag för bedömning, läggs inte samma tyngd vid dessa. Den
tyngd tentamen ges framstår som relaterad till svårigheter att överblicka vad som kommer att efterfrågas. Dessa svårigheter härrör,
dels ur situationen att studenterna själva under utbildningens gång
försöker bilda sig en uppfattning om vad de ska lära sig, dels att en
terminstentamen omfattar stora områden innehållsmässigt. Denna
situation tycks skapa en stark styrning av studierna till uppfattade
förväntningar på tentamen.
Studenternas planering av de egna studierna har under hela
terminen ett inslag av att vara inriktat på att klara tentamen. En
underliggande och avgörande faktor för kontinuerliga förberedelser
till basgruppsträffar, är att det betraktas som en förberedelse för
den avgörande tentamen i slutet av terminen. När datum för tentamen börjar närma sig koncentreras studierna till förberedelser för
denna. Studenterna ägnar sig åt tentaläsning. Tecken på att studenterna inriktar sig på tentamen framkommer också i studenternas
arbete med att få syn på, välja och prioritera vad de ska läsa. De
söker efter ledtrådar med tentamen som förgrund.
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9. Sammanfattning, reflektioner och
fortsatt analys

Sammanfattning
Tre berättelser har gestaltat studenternas lärande: 1. Studenternas
iscensättning av utbildningens planering och intentioner. 2. Strävan
mot att lära sjuksköterskeyrket under eget ansvar. 3. Frågor studenterna ställer sig och hanterar.
Den första berättelsen ger ett perspektiv på hur studenterna
uppfattar sitt lärande i förhållande till tid och den aktuella terminens organisatoriska struktur. Olika faser beskriver hur studenterna tolkar och iscensätter sin lärsituation. - Det trygga, välkända
och det spännande nya, Splittring och konkurrens i lärandet,
Andhämtning, Inriktning på att klara avgörande hinder och en fas
där studenterna Andas ut, blickar tillbaka och framåt. Ett underliggande tema som illustreras i faserna är pendlingen mellan kaos
och kosmos.
De två andra berättelserna fokuserar centrala områden i lärandet med utgångspunkt från andra infallsvinklar. Berättelserna visar
hur studenternas lärande baserar sig på frågor de ställer sig och hur
lärandet tar form i deras svar, handlingar och förhållningssätt.
Frågorna studenterna ställer sig är relaterade till att nå målen de har
med utbildningen (s 116). Strävan är att förstå det kunskapsunderlag som krävs och skaffa sig handlingsberedskap för yrket. Denna
strävan framkommer som ett genomgående stråk i studenternas
resonemang om lärande. Målen framträder tydligast när de
beskriver och reflekterar över vad de vill att basgruppsträffarna ska
bidra med, inriktningen i studierna inför tentamen och tankar och
handlingar i den praktiska utbildningen. Studenterna uppfattar att
utbildningens uppläggning enligt PBL ställer krav på eget ansvar.
Upplevelserna av att ta eget ansvar skapar stor osäkerhet, i början
av utbildningen på gränsen till kaos. Osäkerheten följer studenterna
som en balansgång mellan frustration och stimulans, kaos och
kosmos, i lärandet. Balansgången blir en drivkraft som ligger till
grund för att studenterna tar sig an möjligt innehåll i utbildningen.
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Lärandet kännetecknas av att studenterna ställer sig frågor och försöker bilda sig egna uppfattningar om vad man ska lära sig, hur det
ska gå till, vad man lär sig och motiven till olika ställningstaganden. Studenterna hanterar också frågan om hur det egna ansvaret
förhåller sig till ramar i undervisningssituationen. Innehållet i studenternas vägar att nå målet att förstå nödvändigt kunskapsunderlag och skaffa sig handlingsberedskap för att bli sjuksköterska sammanfattas i nedanstående figur 6.

Figur 6. Studenternas vägar mot målet att bli sjuksköterskor.
Vad lära mig? - Teman: Få syn på vad jag behöver lära mig; Göra
val och prioritera; Bedöma relevans.
Hur lära mig? - Teman: Utnyttjande av informationskällor; Konstruktion av egen kunskap; Vidga perspektivet och utmana det egna
tänkandet.
Hur veta att man lärt sig? - Teman: Sökande efter återkoppling och
egen bedömning; Lärmiljön erbjuder återkoppling; Utbildningssystemets medel för bedömning
Hur hantera undervisningssituationen? - Teman: Studenternas egen
planering; Ramarna som dilemman i lärsituationen; Bedömning som
styrmedel i lärsituationen

Utmaningen att välja och besluta vilket innehåll som ska bli föremål för lärande hanterar studenterna genom att försöka få syn på
den domän som kan vara aktuell. Det innehåll som då framträder
som rimligt att höra till sjuksköterskans område kräver undersökning avseende karaktär och avgränsning. En medvetenhet om
att det inte går att lära sig "allt" som till synes är relevant blir tidigt
uppenbar i utbildningen. I identifieringen och avgränsningen av
möjligt innehåll, gör studenterna bedömningar i relation till vad
yrket kan tänkas innebära och kräva, och vilka signaler utbildningssystemet ger. Studenternas sökande efter vad de ska lära sig är
intimt knutet till hur de går tillväga i sitt lärande. Forum där
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möjlighet ges till interaktion, observation och handlingar, exempelvis basgrupp, seminarier och praktikplatsen, utnyttjas som informationskällor och till att undersöka spörsmål, diskutera och reflektera.
Dessa forum, och eget agerande, blir både ett sätt att bilda sig en
uppfattning om innehållets beskaffenhet, och ett sätt att konstruera
förståelse och handlingsberedskap. I det här sammanhanget framträder att studenterna söker perspektiv på möjligt innehåll i utbildningen, och utmaningar för det egna tänkandet. En fråga som också
blir aktuell för studenterna när de ska själva tar ansvar i sitt lärande
är om, och i så fall vad de lär sig. Ovanstående forum används även
för att försöka finna svar på dessa frågor, men det är framför allt i
den praktiska utbildningen det går att pröva den egna kunskapen. I
förhållande till studenternas hantering av frågor om vad man ska
lära sig och hur, framstår studenternas agerande i förhållande till
frågan angående bedömning som betydligt mer beroende av utbildningssystemet. Det blir sanktionsmöjligheter, i form av bedömningar om studenten är godkänd eller icke godkänd, som i hög grad
styr studenternas uppfattningar och handlingar.
Studenterna uppfattar att de har undervisningssituationens
ramar och krav att ta hänsyn till i sitt lärande. Uppläggningen enligt
PBL medför enligt studenterna att det finns en frihet att planera,
och råda över sitt lärande. Friheten skapar också dilemman, och en
konkurrenssituation, mellan egna uppfattningar av vad tiden ska
ägnas åt i lärandet, och vad som föreskrivs genom ramar. En ytterlighet är att tentamina, och andra uppgifter som krävs för godkännande, helt styr vad studenterna prioriterar att ägna sitt lärande åt.

Reflektioner
Utmärkande i studenternas berättelser om att lära är, att de funderar
över och överväger frågor som gäller det egna lärandet. Det framstår som om de uppfattar sig vara agenter i sin lärsituation. En
möjlig tolkning är att de inte i första hand ser sig som föremål för
undervisning. De är själva aktiva parter och påverkar den lärsituation de befinner sig i. Frågor och ställningstaganden som gäller det
egna lärandet och undervisningen, uppfattas av studenterna vara
inom räckhåll för egna beslut och möjligheter att påverka. I det
ligger också uttryck för att studenterna tycker att de klarar av att
vara agenter i sitt lärande. Det innebär inte att det alltid blir som
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studenterna själva har tänkt sig, men de tar ställning till situationen
som sådan.
En uppdelning i två dimensioner kan göras av studenternas
beskrivning av lärsituationen. Den ena dimensionen rör att, och
hur, studenterna bildar sig uppfattningar av vad som är relevant
innehåll, och hur de ska lära sig att hantera tänkbart kunskapsunderlag för att nå det potentiella yrket. Den andra dimensionen har
sin utgångspunkt i att, och hur, studenterna hanterar sitt lärande i
förhållande till den undervisningssituation som är aktuell. Dessa
båda dimensioner är sammanlänkade och förekommer i lärsituationen i ett dynamiskt förhållande.
Att identifiera och lära ett innehåll
I relation till innehållet i utbildningen blir förmåga att själv hantera
en till synes oändlig kunskapsmassa, göra urval, bedöma relevans i
förhållande till kommande yrke och utbildningens krav, och bedöma när jag själv uppfattar att jag har lärt mig något, ett lärande i
sig. Drivkraften i detta lärande är osäkerhet, vilket skapar både
stimulans och frustration.
En väsentlig del i studenternas lärsituation är att det inte finns
tydliga instruktioner om vad man ska läsa, hur mycket, på vilken
nivå och motiv för studierna. Att själv söka svar på, och ta ställning
till frågor om vad man ska lära sig framstår som det mest utmanande i lärandet. Utmaningen har flera ansikten. Det faktum att inte
utbildningen tydligt markerar vad som är innehåll uppfattas som ny
i utbildningssammanhang. Å ena sidan är det svårt, det skapar
osäkerhet, känslor av att aldrig arbeta tillräckligt mycket, svårigheter att lita på att man kan. Å andra sidan ger det känslor av frihet,
det skapar nyfikenhet och motivation att vilja lära. Studenternas
sätt att ta sig an de här frågorna får karaktären av detektivarbete.
De söker information, kunskapsunderlag och försöker genom olika
ledtrådar att värdera detta. Genom att undersöka olika slag av
information försöker de bilda sig en uppfattning om konturerna av
vad som är relevant innehåll, och hur avgränsningar skall göras
inom detta större fält. Förmågan att bedöma relevans, och uttrycka
kriterier för detta, utvecklas under utbildningens gång. Processen
att göra val och bedömningar blir på detta sätt en del i lärandet.
Utmärkande för studenternas sätt att gå tillväga när de lär sig är
att de på olika sätt strävar efter att bearbeta information, och själva
konstruera sin förståelse och kunskap. Det kan tolkas som att stu- 192 -

denterna har ett djupinriktat förhållningssätt i lärandet ( kap 2, s
48). Ett djupinriktat förhållningssätt visar sig både i studenternas
undersökande attityd till vad som är relevant innehåll, och själva
bearbetningen att försöka se och förstå samband, och skapa en helhetsbild. Lärandet pågår i en process där försök görs att avgränsa
innehåll, fatta beslut, bilda sig en uppfattning om innebörd, bedöma
egen förståelse och relatera det till relevans i förhållande till yrket
och utbildningens krav. Viktiga delar i lärandet blir interaktion med
andra personer, exempelvis andra studenter och experter av olika
slag. På det sättet prövas egna tankar och föreställningar, det bidrar
till att vidga perspektiven, och gör att sådant man själv inte har
uppmärksammat kan bli synligt.
Studenternas berättelser tyder på att de uppfattar det mycket
svårt att själva bedöma sitt lärande. Det är sparsamt med, men det
finns dock tecken på att studenterna försöker göra egna bedömningar. Återkoppling efterfrågas och söks i forum som basgrupp,
seminarier, föreläsningar och i praktiken. Även litteratur används
som underlag för att bedöma vad man själv kan. Mest framträdande
när det gäller egen bedömning är den praktiska utbildningen. Den
uppfattas ge konkret återkoppling i lärandet. Intrycket domineras
klart av att studenterna framför allt litar till de bedömningar som
görs i förhållande till tentamina, och endast i viss mån räknar med
andra bedömningsunderlag, som seminarier och rapporter. De viktigaste bedömningsgrunderna för studenternas uppfattning av sitt
kunnande domineras av värderingar som olika auktoriteter står för.
Studenterna talar på flera sätt om relationen mellan teori och
praktik i sitt lärande. Ur lärsynpunkt finns det flera skäl att försöka
se samband mellan det som studeras, och det man upplever och
handgripligen utför på sin praktikplats. Det är en motivationsstimulerande faktor, och det bidrar till förståelse och återkoppling i
lärandet. Ett samspel mellan att vara och göra saker i praktiken och
att läsa, är både nödvändigt och stimulerande för det egna lärandet.
För att förstå det man läser och pratar om i skolan, behövs den
"påtagliga" miljö som utgörs av praktiken. Om den påtagliga miljön ska bli begriplig, behöver den förankras och få sina förklaringar
genom teoretiska studier. Att känna igen företeelser som går att
läsa om i böcker, och upptäcka att teoretiska studier är en hjälp att
förstå "verkligheten", blir bekräftelser och stimulans till vidare
studier. Det är växelspelet mellan teoretiska studier/reflektioner och
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aktiv vistelse/reflektion i en påtaglig miljö som leder till djupare
förståelse i, och för, utbildningens innehåll.
Utmärkande i studenternas berättelser är, trots strävan att förstå
och med det integrera teori och praktik, att studenterna skiljer på
skolan och praktiken som lärkontext. När studenterna talar om att
de studerar, vilket framför allt innebär att läsa, är det relaterat till
skolan som lärkontext. Inför tentamen finns det inte någon student
som säger att det är nödvändigt att vara på avdelningen för att lära
sig, i stället gäller det att se till att vara "ledig" för att läsa. En del
av utbildningen är studier. En annan del av utbildningen är
praktiken.
Studier blir i studenternas berättelser lärande som förknippas
med skolan, vilken domineras av utbildningens krav och ramar.
Två foci framträder som hållpunkter i det lärande som är relaterat
till studier. Ett fokus innebär kontinuerliga studier och har basgruppsarbetet som centrum. Ett andra fokus är tentamen, vilken
medför koncentrerade, intensiva studier under en samlad period. De
kontinuerliga studierna kännetecknas av att studenterna gör val och
fattar beslut angående innehållet i det de avser att lära sig. Studenterna söker och väljer informationskällor, gör urval i dessa och avgränsar vad de ska välja att lägga tyngd vid, exempelvis genom vad
de antecknar och tar upp till diskussion i basgruppen. Dessa urval
ligger till grund för den mer koncentrerade läsningen inför tentamen. Det lärandet utmärks av inriktning på att närmare undersöka
den information som har valts ut, bedöma om den är relevant,
komplettera vid behov, och framför allt skaffa sig en uppfattning av
hur enskilda delar kan förstås i en större helhet. Faktorer som gör
sig gällande i bedömningar i detta sammanhang, är tankar om vilka
kunskaper som är relevanta i förhållande till yrket, och inte minst
till vad som kommer att efterfrågas i tentamen. Ett annat utmärkande drag är, att det är i samband med dessa studier, av studenterna
beskrivna som att de pluggar eller läser intensivt, som studenterna
använder orden att lära sig och beskriver hur de gör för att lära sig.
I samband med studier talar annars studenterna om att läsa,
använda böcker, att anteckna.
En jämförelse kan här göras med praktiken som lärkontext.
Praktiken innebär möte med det kommande yrket, och där beskrivs
lärande som att se, pröva, förstå och hantera "verkligheten". I det
sammanhanget talar studenterna om vikten av att lära känna avdelningen, vara med och se olika saker, pröva själva så att de lär sig.
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Även om studenterna genomför vissa teoretiska studier när de är på
praktikplatsen kommer distinktionen teori och praktik också att
innebära fysiskt olika platser.
Hantering av undervisningssituationen
Studenterna pendlar mellan att själva försöka bringa ordning och
hantera sin lärsituation, till att överlåta ansvar, och ställa krav på att
utbildningssystemet tar över. Studenternas handlingar för att själva
hantera upplevt kaos präglas av planering, samt att vara disciplinerad och systematisk i sina studier. I pendlingen mot att utbildningssystemet ska ordna upplevt kaos, har önskningarna framför
allt prägeln av att studenterna vill ha bistånd i val och prioriteringar
när det gäller utbildningens innehåll. Studenterna vill ha tydligare
instruktioner, exempelvis i basgruppen och genom föreläsningar,
om vad de ska läsa, nivå, viktigt innehåll och hjälp att få syn på vad
som kanske fattas. De kan t.o.m. tänka sig att bli tvingade att delta
(obligatoriskt) i aktiviteter de inte själva förstår att de bör välja.
Den här bilden av studenternas lärande utmärks också av ett
beroende av bekräftelse, exempelvis genom poäng, att bli godkänd
och få uppskattning från utbildningssystemet.
Eget ansvar för lärande i relation till undervisningssituationens
krav skapar dilemman för studenten. Det visar sig i att studenterna
gör överväganden mellan sin egen uppfattning av vad och hur de
lär sig, och det de uppfattar att utbildningen kräver. Följden blir att
studenternas beteende ofta har två inriktningar som vägs mot
varandra. De berättar dels om hur de går tillväga för att lära sig,
dels om hur de anpassar sina studier och lärande till förutsättningar
för att bli godkänd.
Studenternas sökande efter underlag för att kunna göra val och
prioritera vad de ska inrikta sina studier på, uppvisar detta dilemma. Sökandet präglas dels av egna ställningstaganden, som grundar
sig i nyfikenhet och medvetet arbete att själv bilda sig uppfattningar om relevant innehåll. Dels finns tecken på sökande som
inriktas på vad som är "rätt" innehåll och nivå.
Studenternas upplevelser av förelagda uppgifter i relation till
lärande har också två till synes dubiösa sidor. Å ena sidan utmanas
tänkandet. Uppgifterna tvingar till eftertanke och reflektion, som
kan leda till ökad insikt om skeenden i den praktiska verkligheten,
och ge en teoretisk förankring av detta. Å andra sidan präglas
arbetet med uppgifterna av att de tar mycket tid, vilket upplevs som
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att det inkräktar på annat som känns viktigt att lära sig. Liknande
tankegångar framkommer när det gäller seminarier och rapporter.
Ett perspektiv på dessa är kopplade direkt till lärande. Att innehållet uppfattas som relevant är en förutsättning, men även synpunkter att seminarier ska innebära diskussioner, och någon form av
bearbetning av området som är aktuellt, framhålls. Det finns här en
parallell till studenternas uppfattning av basgruppsarbetets funktion
som ett led i att konstruera den egna kunskapen. Studenterna tycker
att seminarier ska vara forum för att granska varandras arbeten, och
på detta sätt ge återkoppling i lärandet. I det perspektivet finns
också ett behov av erkännande från utbildningssystemet som kan
bidra till motivation i det egna lärandet. Ett annat perspektiv har
karaktär av att seminarier ska utgöra passersedel att gå vidare, dvs
bli godkänd. Godkändaspekten framstår som i första hand knuten
till att uppgifter och seminarier genomförs och redovisas, inte till
oro att "klara av" uppgiften som sådan.
Studenternas berättelser om tentamina utmärks också av två
förhållningssätt som konkurrerar och interagerar. En inriktning har
som dominerande drivkraft att komma underfund med, och hantera,
de krav som uppfattas utgöra ramar i utbildningen. Den andra
inriktningen präglas av överväganden angående det egna lärandet
och innehållet i utbildningen, kopplat till tankar om det kommande
yrket. Förhållningssättet som syftar till att hantera utbildningens
ramar har prägel av överlevnadsstrategier. Studenterna koncentrerar sin energi i studierna till terminstentamen. Den uppfattas som
mest betydelsefull för att bli godkänd, och kan innebära att andra
uppföljningar, exempelvis ett seminarium, får passera med minsta
möjliga marginal för godkänd. Terminstentamen omfattar hela
terminen, och därmed mycket omfattande kunskapsområden. Studenterna upplever osäkerhet om vad den kommer att innehålla.
Basgruppsarbete, föreläsningar, praktik, utnyttjas för att komma
underfund med vad som kommer att efterfrågas i tentamen, och vad
som krävs för att passera. Andra strategier går ut på att planera och
strukturera sina studier i förhållande till den kommande tentamen.
Tid prioriteras för "tentaläsning", ibland på bekostnad av exempelvis engagemang på praktikplatsen, eller förberedelser av en uppgift.
Till den här bilden hör synpunkter på utformning av och bedömningsförfarande när det gäller tentamen. För att underlätta att det
ska gå att klara av att passera tentamen, förordas att dessa utformas
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och förläggs tidsmässigt så olika delar kan bedömas, och betraktas
som klara, oberoende av varandra.
När det gäller ett förhållningssätt som är inriktat på innehållet i
utbildningen, och hur man lär sig, kommer andra reflektioner i
fokus. Det som å ena sidan skapar problem att hantera för att bli
godkänd, omfattande innehåll och stora vida områden, för å andra
sidan med sig att det går att skapa sig en bättre överblick och sammanhang i det som studeras. Eftersom studenterna under utbildningens gång har uppfattat att det är förståelse som efterfrågas i
tentamen, har sättet att studera förändrats. Att ta sig an större
områden kräver ett lärande som innebär förståelse och det har blivit
inriktningen i studierna. Upptäckter har gjorts att det i sin tur för
med sig att det går att komma ihåg det som studeras på ett annat
sätt. Även om det är svårare att själv problematisera och skapa
struktur i en tentamen, innebär det att egna val och ställningstaganden angående situationen och vilka kunskaper som behövs
görs av studenten själv. Tänkandet utmanas och uppfattas som ett
lärande på längre sikt än själva tentamen. Av denna anledning
framkommer kritik mot de specifika frågor som fanns i den aktuella
tentamen. Det gör det lättare, men för tillbaka till detaljpluggande,
som liknar sättet att studera i gymnasiet.
Det råder ett dynamiskt förhållande mellan ovan beskrivna sätt
att förhålla sig till sitt lärande och anpassa sig till uppfattade ramar
i utbildningen. Båda förhållningssätten är inriktade på lärande, men
med olika motiv i förgrunden. Ett extremt förhållningssätt som går
ut på att hantera ramarna skulle kunna äventyra att studenterna
reflekterar över, och själva tar sig an, sitt lärande. Det viktiga blir
att passera. I den här dynamiken framstår studenternas föreställningar om vad som efterfrågas i tentamen som betydelsefulla. Enligt studenternas resonemang om hur de studerar, har de tolkat
ramarna som att det är ett djupinriktat lärande som efterfrågas.

Fortsatt analys
Studenternas berättelser om lärande har inte tagits fram genom
analyser relaterade till specifika teorier. Avsikten har varit att
bygga upp innebörder i lärande utifrån studenternas utsagor och
handlingar. Dessa resultat i form av berättelser, kan i princip läsas
helt för sig. Resultaten utmärks av att de till stora delar är beskrivande och relativt specifikt kontextbundna. Texterna innehåller
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också en mer generell analytisk nivå, motsvarande sammanfattningar i slutet av enskilda kapitel och reflektioner i det här avslutande kapitlet.
I nästa del (IV) analyseras och tolkas de empiriska resultaten ur
några utvalda teoretiska perspektiv med avsikten att:
• nå djupare förståelse av innebörder i eget ansvar och självständighet när det gäller lärande,
• undersöka om den empiriska undersökningens specifikt kontextbundna resultat innehåller allmängiltiga drag i förhållande
till problemområdet.
Analys- och tolkningsprocessen är relaterad till det resonemang
som förs i kapitel 3 (s 60) angående hermeneutisk tolkning i en
"yttre cirkel". Strukturen i följande analys utgörs av de två dimensioner som utkristalliserats i studenternas berättelser. En dimension
där fokus är studenternas lärande relation till själva undervisningssituationen, och en dimension där studenternas lärande i förhållande till innehållet i utbildningen är i fokus. Med det sistnämnda
avses studentens förhållande till, och hanterande av, innehållet i
utbildningen på väg mot egna och utbildningens mål.
De teoretiska analysperspektiven har valts med utgångspunkt
från att dessa dimensioner ytterligare ska kunna bearbetas. Uppmärksamhet har under senare år riktats mot att forskning som rör
självstyrt lärande har förbisett viktiga aspekter som rör problemområdet (kap 2 s 31). Candy (1991) och Brokett & Hiemstra
(1991), framhåller vikten av att göra distinktioner mellan metod
och mål avseende självstyrt lärande. De menar att självstyrt lärande
som metod är relaterat till uppläggning av och undervisningsstrategier i utbildningen, dvs karakteristika tillhörande undervisningssituationen. När mål fokuseras är karakteristika hos den som
lär i centrum för intresset. Ett självklart inbördes samband har
antagits finnas mellan medel och mål. En utbildning som är organiserad för självstyrt lärande, antas självklart leda till studenter som
blir självstyrda. Dessutom har självstyrt lärande ofta definierats
cirkulärt, för att uppnå målet att bli självstyrd, krävs att studenten
är självstyrd under utbildningen. Beskrivningar av en individ som
är självstyrd, målet, har framför allt gjorts genom kontextoberoende
variabler. Det gäller också den forskning angående självreglerat
lärande, som har en kognitiv utgångspunkt när det gäller lärande (s
41). Beskrivningar och analyser gällande självstyrt lärande har
koncentrerats till yttre faktorer och självständigheten i lärsituatio- 198 -

nen. Lärprocesser i förhållande till ett innehåll undersöks inte i
någon högre grad fram till början av 1990-talet. De närmanden att
förstå lärprocessen som presenteras under 1990-talet präglas av
teoretiska analyser utan direkt koppling till empiri. Modeller utarbetas där både inre och yttre faktorer gällande lärande betonas, och
ett ökat intresse för filosofiska analyser kan märkas ( kap 2, s 32).
Genom det teoretiska analys- och tolkningsarbete som följer
aktualiseras, dels eget ansvar och självständighet i lärande i förhållande till distinktionerna medel och mål, dels undersöks inre och
yttre faktorer som rör lärandet. Den unika ingången i förhållande
till tidigare forskning är att utgångspunkten utgörs av empiriska
resultat, som bygger på studenters erfarenhetsperspektiv, relaterade
till en kontext som ingår i undersökningen.
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Del IV.
Teoretiska perspektiv på de empiriska
resultaten
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10. Eget ansvar och självständighet undervisningssituationen

Inledningsvis presenteras i följande kapitel de analysperspektiv
som används för att analysera och tolka studenternas eget ansvar
och självständighet i relation till undervisningssituationen. Det analysperspektivet appliceras därefter på studenternas berättelser, beskrivna i Del III.

Analysperspektiv
Candy (1991) resonerar om hur studentens relation till undervisningssituationen kan undersökas. Självstyrt lärande som metod,
aktualiserar eget ansvar och självständighet som en fråga om vem
som har kontrollen i undervisningssituationen, menar Candy. Han
föreslår analyser med fokus på den lärandes (studentens) kontroll
avseende undervisningsstrategierna och innehållet i utbildningen, i
förhållande till lärare och utbildningssystem. Analysperspektivet är
intressant, men erbjuder inte en direkt användbar analysstruktur.
Självstyrt lärande knutet till undervisningssituationen uppfattar jag
som ett problemområde inom didaktik, läran om undervisning.
Didaktik betraktas i den engelskspråkiga pedagogiska litteraturen
snarast som synonymt med undervisningsmetod. Med avsikt att
komplettera Candy’s ansats relateras till teoretiska strukturer inom
didaktisk tradition, utvecklad inom tysk och nordisk pedagogik.
Student - lärarkontroll i undervisningssituationen
I en formell utbildning är det inte möjligt att föreställa sig att
studenterna har full kontroll över undervisningen menar Candy
(1991). Formella utbildningar finns inom en kontext med ramar för
utbildningen. De kan eventuellt påverkas men inte direkt underställas enskilda studenters intressen. Dessa ramar kan vara mer eller
mindre synliga och konkreta. Det rör sig exempelvis om en utbildnings längd, förkunskapskrav, examinationer. Ramarna innefattar
också en relation till samhällets krav och värderingar, vilket exempelvis visar sig i vilka utbildningar som erbjuds och vad som
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betecknas som ett yrke. Läraren kan inte heller ha full kontroll över
studenten i en undervisningssituation. Även om studenten är tvingad att sitta i ett rum där det ges en föreläsning, har studenten möjlighet att tänka på annat än det läraren säger. Kontrollen när det
gäller undervisningen är inte absolut för någon part, utan kan istället betraktas som ett kontinuum menar Candy. Ett sådant kontinuum illustreras i nedanstående figur 7. Den ena ytterligheten betecknar hög kontroll av läraren, den andra ytterligheten står för att
studenten har hög kontroll i undervisningssituationen.

Figur 7. A hypothetical learner-control continuum, showing different
instructional strategies (Candy, 1991, s 10)

Candy exemplifierar lärsituationer på ett sådant kontinuum från
hög lärarkontroll till hög studentkontroll (från a till i, fig 7). Undervisningen kännetecknas av a) indoktrinering b) föreläsningar c)
programmerade instruktioner d) individualiserade instruktioner e)
personliga instruktioner f) interaktiv IT-teknik g) "upptäckarlärande" osv, till den högsta graden av studentkontroll, som Candy
betecknar som i) "independent study". I fortsättningen benämns
"independent study", självständiga studier på svenska. Detta begrepp har, i likhet med självstyrt lärande, definierats olika och använts i sammanhang på olika nivåer. Självständiga studier kan
innebära en ytterlighet, där begreppet står för att studenten sitter för
sig själv och läser, dvs i grunden bara en rumslig självständighet.
Den motsatta ytterligheten är, enligt Candy, uppfattningen att studenten har totalt inflytande över sina studier. Mellan dessa ytterligheter finns olika definitioner av självständighet. Det går därmed att
tänka sig ett kontinuum enbart för detta begrepp. Om självständiga
studier ska harmoniera med en beskrivning av hög studentkontroll,
på ett kontinuum angående lärare -studentkontroll i en undervisningssituation, bör den enligt Candy (1991) karakteriseras av följande:
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… a high degree of learner-control over many instructional elements,
including setting objectives, choices about pacing, content and
methodology, and assessment of learning outcomes. ( aa, s 13)

Candy kommer fram till denna karakteristik efter en analys av
litteratur som behandlar ämnet, men bygger framför allt sitt resonemang på Forster (1972) som menar att:
Independent study is a process, a method and a philosophy of education: (1) in which a student acquires knowledge by his or her own
efforts and develops the ability for inquiry and critical evaluation; (2)
it includes freedom of choice in determining those objectives, within
the limits of a given project or program and with the aid of a faculty
advisor; (3) it requires freedom of process to carry out objectives; (4)
it places increased educational responsibility on the student for the
achieving of objectives and for the value of the goals (aa, p. ii)

Ovanstående beskrivning innehåller, som jag uppfattar det, även
personliga attribut. Det visar på svårigheten med, och kanske ifrågasätter, en indelning av självstyrt lärande i metod och mål.
Bilden av ett kontinuum gällande lärar- och studentkontroll
uppfattar jag som en användbar ingång för att ställa frågor om,
samt beskriva och analysera undervisningsaktiviteter relaterade till
studenternas lärande i en formell utbildning. Candy påpekar att det
går att resonera om varje enskild undervisningsaktivitet i förhållande till ett kontinuum av kontroll, dvs. olika aspekter av en aktivitet kan innebära olika stora möjligheter till påverkan. De komponenter som Candy menar har betydelse för studenternas självständighet är graden av studenternas kontroll gällande formen, innehållet, målen, tiden och uppföljningar/examinationer. Strukturen ger
en möjlighet att resonera om, och på vilket sätt, studenterna kan
kontrollera dessa komponenter i aktuella undervisningsaktiviteter.
Tankestrukturen att betrakta kontroll som ett kontinuum medför att
begreppet möjligheter att påverka kommer att användas för att nyansera den beskrivande analysen.
Innebörder i en undervisningssituation
Innan en analys kan göras beträffande studenternas kontroll när det
gäller olika aktiviteter i utbildningen, anser jag det nödvändigt att
tydligare klargöra vad en undervisningssituation kan innebära. Ett
sätt att starta en sådan undersökning är att närmare betrakta situa- 205 -

tioner där lärare och studenter möts. Uljens (1997a, b) betecknar en
sådan situation ett pedagogiskt möte, det pedagogiska verkstadsgolvet. Det fortsatta resonemanget bygger till sina delar på Uljens
"Reflektiva skoldidaktiska teori" (aa). Underlag för det fortsatta
resonemanget hämtas också från andra didaktiska definitioner och
modeller (Dahlgren, 1990 ; Dahlgren & Säljö, 1985; Englund,
1997; Jank & Meyer, 1997; Marton, 1997). I det här sammanhanget
är resonemanget relaterat till att det är en högskoleutbildning som
är aktuell i avhandlingen.
Vid ett pedagogiskt möte finns det aktörer, studenter och
lärare, eller andra personer som har undervisande funktioner.
Pluralformen indikerar att undervisningssituationer involverar
möten mellan såväl studenter som mellan lärare, och studenter och
lärare. Candy (1991) menar, enligt ovan, att en dimension av
självständighet i lärande är frågan om vem, eller vilka, av dessa
aktörer som har kontrollen. Kontroll över vad?, blir nästa fråga. I
ett möte förekommer någon form av aktivitet, exempelvis diskussion, instruktion, föreläsning, praktisk övning. Frågor att ta ställning till blir - vem bestämmer vilken aktivitet som ska förekomma?; hur ska aktiviteten genomföras?; vilka ska vara med?; var ska
mötet äga rum?; när ska mötet äga rum? Ytterligare en komponent
att ta ställning till i ett pedagogiskt möte är det innehåll som är
aktuellt i aktiviteten. Frågor att ställa sig blir - vad är det som diskuteras, instrueras, föreläses om och övas?; vem bestämmer vilket
innehåll som behandlas?; vilka urval görs och vilka källor används
eller hänvisas till?.
Enligt ovan inbegriper ställningstaganden till graden av kontroll vilka aktörerna är, olika aspekter på den aktivitet som förekommer och det innehåll som är föremål för aktiviteten. En faktor
som ökar komplexiteten i analysen av ett pedagogiskt möte, är att
de olika komponenterna inte kan betraktas som enskilda faktorer,
med en riktning när det gäller påverkan. Mötet innebär en interaktion och ett ömsesidigt beroende mellan samtliga ingående delar
(jfr pragmatism, symbolisk interaktionism).
Förutom att ett pedagogiskt möte i sig är interaktivt, kan konstateras att det inte är något isolat i förhållande till den aktuella
utbildningen, utbildningssystemet, avnämare och samhället i stort.
Uljens (1997a, b) hävdar, som ett grundantagande i sin skoldidaktiska teori, att både läraren och studenten (människan?), är en intentionell och reflekterande varelse. I det här sammanhanget innebär
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det att utgå från att aktörerna agerar avsiktligt före, under och efter
detta möte. Min tolkning är att det gäller att räkna med att varje
individ, aktör, kommer till det pedagogiska mötet med sina grundläggande värderingar, sin förförståelse och sina förväntningar.
Varje aktör har en koppling till "sin" omvärld. I den interaktion
som kommer till stånd under mötet påverkar intentionen, som var
och en bär med sig (mer eller mindre uttalad), handlingarna och
reflektionerna under mötet, och den föreställning man har efter mötet. Andra ord som kan användas för att beskriva något i samma
anda, är att samtliga aktörer bär med sig ett syfte (svar på frågan
varför) och tankar om vad det ska leda till (mål). Av det följer att
en analys måste göras med utgångspunkt från vilka förutsättningar
till påverkan som ges före, i interaktionen och i uppföljningen, i
relation till pedagogiska möten.
Tidigare har påpekats att det pedagogiska mötet inte är något
isolat. Det innebär att det pedagogiska mötet måste relateras till den
kontext där det förekommer. Pedagogiska möten på mikronivå är
relaterade till vidare utbildningssammanhang. Uljens (1997a, b)
benämner det vidare utbildningssammanhanget den kollektiva
nivån. På den nivån finns också intentionalitet och reflektion, vilket
resulterar i att det finns planering, och idéer om genomförande och
uppföljning av verksamheten. Den kollektiva nivån kan i sin tur
delas in i ytterligare nivåer, lärarkollegiet, utbildningsinstitutionen,
samhällets myndigheter och den politiska nivån som ansvarar för
utbildning. Samtliga dessa nivåer är interaktiva med samhällets
kultur och värderingar (jfr Englund, 1997). Hur långt kan då ett
resonemang om studentens kontroll sträcka sig i förhållande till de
här nivåerna? I det här sammanhanget förefaller det som om de
nivåer som ovan benämnts lärarkollegium, och möjligen utbildningsinstitutionen, är de nivåer som kan komma ifråga. Dessa
nivåer motsvaras av organisationen i den aktuella utbildningen och
den institution där den genomförs. Det blir därmed inte aktuellt
med en analys avseende läroplansteori (jfr Englund, 1997). De
frågor som därmed kan ställas är hur studenternas situation ser ut i
förhållande till planering på dessa nivåer: Hur går planeringen av
utbildningen till? Vilka medverkar i planeringen? Vad är det som
planeras? När sker planeringen? Genomförandefasen motsvaras av
pedagogiska möten, vars innebörder redan har granskats. När det
gäller utvärderingsfasen kan samma frågor som för planering ställas - hur, vilka, vad och när.
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Ovanstående didaktiska resonemang visar att en analys av studenternas kontroll i undervisningssituationen gäller flera dimensioner. Undervisningssituationen finns i ett kulturellt och samhälleligt sammanhang, vilket också innebär ett historiskt, nutida och
framåtriktat sammanhang. I figur 8 illustreras i en översikt de
aspekter som kommer att analyseras i förhållande till studenternas
berättelser.

Figur 8. Översikt av analysperspektiv gällande student/lärarkontroll i
lärsituationen

Analysen avgränsas främst till pedagogiska möten i utbildningen.
De variabler/frågor som används som underlag i analysen är de
som tidigare beskrivits i relation till innebörder av pedagogiska
möten. En viss analys görs också av terminen och hela utbildningen
som undervisningssituation. Med hänsyn till insamlade data och
inriktning på avhandlingen har den sistnämnda analysen en övergripande karaktär. Övriga nivåer, som rör det vidare utbildningssammanhanget (se ovan), analyseras inte i det här arbetet.
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Analys avseende studenternas berättelser om
undervisningssituationen
Med utgångspunkt från analysperspektivet i föregående avsnitt analyseras och tolkas vad lärar- respektive studentkontroll betyder i
den undervisningssituation studenterna i denna studie befinner sig
i. Analysen görs utifrån det tänkta kontinuum som illustrerats i
figur 7, där hög lärar- respektive hög studentkontroll utgör ytterligheter. Kontroll betraktas inte som ett absolut tillstånd, att den
finns eller inte finns, utan som grader av olika variabler som samspelar och pekar mot hög lärar- eller studentkontroll. Ett underliggande antagande är att studentens eget ansvar och självständighet
avseende lärande är förbundet med hög studentkontroll eller stora
möjligheter att påverka.
Insamlade data ger framför allt ett studentperspektiv på möjligheter att påverka undervisningssituationen. Lärarnas kontroll bedöms utifrån formella dokument, fältobservationer och intervjuer
med lärare. Jag anser att det ger en ram för vad som är lärarkontroll, däremot analyseras inte lärarnas inställning till de egna eller
studenternas möjligheter att påverka. Underlag för analysen är
innehållet i Del III och kapitel 5.
Pedagogiska möten
De pedagogiska möten som är aktuella för analys är: informationsträffar, basgruppsträffar, föreläsningar, praktik, studieuppgifter,
egna studier och uppföljningar/bedömningar av olika karaktär.
Informationsträffar

Informationsträffar räknas inte självklart till pedagogiska möten i
en utbildning. Fältobservationerna i den här studien visar att dessa
möten ur olika synvinklar är intressanta att analysera i det här sammanhanget.
Informationsträffarna är planerade till tid och rum av lärarna.
Det är möten mellan en/flera lärare och hela gruppen studenter.
Studenterna väljer om de vill delta eller skaffa sig information på
annat sätt. Information lämnas om den planering lärarna har gjort
för terminen, både avseende syften och praktiskt genomförande,
samt vilka ramar, exempelvis inlämningsdatum och krav, som
gäller. I början av terminen är informationen översiktlig, för att
under terminen bli mer detaljrik och inriktad på exempelvis vissa
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händelser i scheman, uppgifter och tentamen. Dessa samlingar
används också för praktisk organisation av sådant som rör hela
gruppen studenter, exempelvis fördelning av praktikplatser.
Studenterna har möjlighet att ställa frågor och ha synpunkter
när det gäller informationen. De kan också använda tid vid dessa
träffar till att informera varandra och lärare om exempelvis möten
de har varit på, gemensamma studentaktiviteter, samt samla in
åsikter från studenterna om sådant som representanter ska framföra
i andra forum.
Aktiviteten vid informationsträffarna utgår ifrån lärarna. De
flesta studenter väljer att vara med vid träffarna. De använder också
denna information för sin egen planering av exempelvis studieuppgifter och egna studier. En viss aktivitet utgår från studenterna,
men träffarna domineras av lärarnas information. Studenterna
reagerar starkt när de upplever att de blir kränkta avseende sin
förmåga att ta ansvar. De uppfattar sig få pekpinnar om vad och hur
de ska genomföra sådant som de själva tycker sig behärska, och
anser inte att deras åsikter bli hörsammade.
Innehållet i informationsträffarna styr tillsammans med skriftliga dokument mycket av det som studenterna sedan planerar själva.
Detta visar sig tydligare vid de kommande analyserna av olika
aktiviteter. Lärarnas grundläggande planering blir avgörande för
studenternas prioriteringar.
Basgruppsträffar

Aktörer i basgruppen är en mindre grupp studenter och en handledare. Vilka dessa aktörer ska vara, dvs. hur gruppen är sammansatt bestäms från lärarnas sida. Basgruppen som aktivitet; en
mindre grupp studenter som bearbetar ett visst material, med en
lärare som fungerar som handledare, är också en färdig struktur
som möter studenterna. Innehållet i terminen är planerat i teman
och detta presenteras via utgångspunkter i basgruppen. Var och vid
vilka tidpunkter, dvs. hur ofta och med vilka intervall gruppen ska
träffas är planerat av lärarna. En viss flexibilitet finns i detta
avseende. Vid vissa tillfällen ändras plats och tid för basgruppsmöten efter förhandlingar i gruppen. De orsaker som då legat till
grund har under terminen i huvudsak varit praktiska, exempelvis
försök att undvika "håltimmar" under teoridagar eller att komprimera tid för aktiviteter och därmed åstadkomma en "ledig dag".
Det finns inget formellt hinder för studenterna att träffas i basgrup- 210 -

pen vid tillfällen utöver schemalagda tillfällen. Enligt fältobservationerna planerar studenterna inte in fler träffar i basgruppen. Detta
sker endast vid ett fåtal tillfällen då gruppen har en gemensam uppgift att presentera vid ett seminarium.
Med dessa förutsättningar bestämda av lärarna återstår för
studenterna att påverka skeendet i basgruppen på olika sätt. De ska
klara ut hur själva basgruppsträffen ska gå till, hur utgångspunkterna ska bearbetas, vilket innehåll som fokuseras, vilka frågeställningar man bedömer att man ska arbeta med, vilka källor som
används. Varje enskild student kan i princip påverka detta skeende
genom att välja att bidra med material, delta i diskussioner och
beslutsfattande eller att avstå. Studenterna uttrycker sina avsikter
med basgruppsarbetet. De vill bearbeta och få återkoppling på det
de har läst, de vill få hjälp att förstå och de vill inte minst få hjälp
att prioritera vad som ska läsas. Till viss del tycker studenterna att
de uppnår detta i basgruppen, men deras uttalanden tyder också på
att det finns önskningar som inte uppfylls. Interaktionen i gruppen
framstår som en viktig faktor att påverka i detta hänseende. I en väl
fungerande grupp blir basgruppsarbetet en viktig del i lärprocessen.
Ofta är det dock svårt att nå en optimal funktion i arbetet. Det kan
finnas olika åsikter om vad basgruppsarbetet ska innebära, arbetet
kan bli stereotypt och till stor del används samma källor. Studenterna försöker komma tillrätta med det som de inte tycker fungerar.
De diskuterar gruppens arbete under träffarna och i utvärderingar.
Ett bestående intryck är ändå att studenterna tycker att de borde få
ut mer av sitt basgruppsarbete. Avsikten att nå en djupare förståelse
konkurrerar med känslan av att det är något speciellt som ska uppnås, det man egentligen ska komma underfund med att man ska
göra. En tolkning är att studenterna inte känner att de har kontroll
över uppföljningen, någon annan, lärarna, kommer att bedöma om
uppställda mål är uppnådda, och ibland känns det mycket oklart
vad innebörden är i dessa mål.
Studenternas kontroll över basgruppsträffarna rör således egen
planering och förberedelse innan och efter träffarna, samt möjligheter att påverka själva skeendet under träffarna. De skulle kunna
välja att träffas oftare i basgruppen, men det utnyttjas inte. Studenterna ger uttryck för att de har möjligheter att påverka själva basgruppsarbetet. I berättelserna framkommer trots detta en viss vanmakt i att basgruppsträffarna inte ger det utbyte man önskar och
tror att de kan ge.
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Föreläsningar

Föreläsningarna som förekommer planeras av lärare. Det gäller val
av ämnesområde, föreläsare, samt tid och plats. Föreläsningarna är
anpassade till innehållet i de teman som studeras parallellt. Information till föreläsaren om sammanhanget för aktuell föreläsning
sker via kursansvarig lärare. Innehållet i föreläsningen och hur den
ska genomföras bestäms initialt av föreläsaren. Föreläsarna väljer
att ha mer eller mindre kommunikation med studenterna. Föreläsningarna varierar från i huvudsak envägskommunikation, med möjlighet till frågor, till att i stora drag bygga på frågor som studenterna ställer spontant eller arbetar fram under föreläsningen.
Föreläsningarna betecknas som erbjudanden, dvs. det finns
inget obligatorium att delta i dessa, utan studenterna kan själva
göra ett val. Information till studenterna om föreläsningar ges framför allt genom rubriksättning och namn på föreläsare på schemat.
Material som kommer att användas eller hänvisas till under föreläsningarna finns tillgängliga för kopiering i en särskild pärm. Studenterna är i det avseendet beroende av om respektive föreläsare hörsammar detta, vilket inte alltid är fallet.
De möjligheter studenterna har att påverka föreläsningar är att
välja att närvara, kommunicera med föreläsaren under föreläsningen, användningen av innehållet i föreläsningen och att förmedla
uppfattningar om föreläsningarna till nästa termins planering. Studenternas berättelser talar inte för att studenterna i första hand försöker ta eller har någon önskan om större kontroll när det gäller utbudet av föreläsningar eller själva genomförandet. De har synpunkter på föreläsningarna, men räknar främst med att framföra detta i
den övergripande utvärderingen i slutet av terminen. Kraven på
föreläsningarna är att de ska förmedla fakta, erfarenheter och upplevelser och i likhet med basgruppsarbetet vara en hjälp att prioritera vad som ska läsas. Ansvaret för att detta ska uppfyllas läggs till
stor del på kursledning och enskilda föreläsare. Det finns t o m studenter som inte vill ha möjligheten att välja om de ska närvara eller
inte. En iakttagelse som förstärker intrycket av att större möjligheter till kontroll inte står högt på önskelistan är att studenterna inte
utnyttjar ens de få resurstillfällen som erbjuds. Resurstillfällena är
till för att studenterna ska kunna ställa frågor som kommer fram
under studierna. Studenterna tar inte vara på den möjligheten.
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Praktisk utbildning

Praktikperioden kan sägas innehålla flera pedagogiska möten med
olika aktörer. Den enskilde studenten möter olika slag av "lärare",
som handledare, annan personal och andra studenter. I stor utsträckning utgör en tredje person, patienten och händelser runt
patienten utgångspunkt för de aktiviteter som förekommer.
En hel del förutsättningar för dessa aktiviteter är planerade av
representanter för utbildningen. En förutsättning utgörs av att ett
utbud av avdelningar finns tillgängliga för studenterna att praktisera på. Avdelningarna utmärks av högre eller lägre grad karakteristika som stämmer överens med de teman som studeras i terminen. Det finns ramar för den praktiska utbildningen i form av föreskrifter angående schemaläggning. Vissa obligatoriska moment,
som fältstudier, studieuppgifter och återkommande basgruppsträffar och seminarier är inplanerade under praktikperioden. Uppföljning och bedömning av praktikperioden görs, med ett formulär som
underlag, i samråd mellan student, handledare och lärare från utbildningen.
Studenterna planerar sitt eget schema i relation till ovanstående
förutsättningar och omständigheter på praktikplatsen. Det kan gälla
handledarens schema, andra studenter och verksamheten på avdelningen. De upprättar också en inlärningsplan för praktikperioden.
Den bygger på att studenterna ska kunna ta till vara tidigare kunskaper och erfarenheter, och på så sätt utnyttja praktiken för att
uppnå egna mål i förhållande till terminens mål.
Den enskilde studenten förefaller med denna uppläggning ha
större möjligheter att påverka planeringen av sin praktiska utbildning än basgruppsträffar och föreläsningar. Kontrollen i genomförandet kommer att bero på studentens interaktion med de personer han/hon möter och hur olika lärsituationer tas till vara.
Bedömningen av det studenten gör i den praktiska utbildningen
sker med studenten som medagerande på ett annat sätt än områden
som följs upp i det som av studenterna betecknas som skolan.
I studenternas berättelser framkommer att de tar vara på, utnyttjar och uppskattar att de har möjligheter att påverka planering och
genomförande av den praktiska utbildningen. Intentioner vid schemaläggning och utformning av inlärningsplan är att planeringen ska
ge mesta möjliga utbyte av den tid man är på avdelningen. De söker upp och tar vara på händelser där de tycker att de lär sig, de
frågar och försöker på olika sätt förstå skeenden och handlingar de
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möter. Studenterna visar medvetna intentioner att genomförande av
olika moment ska leda till lärande. De prövar om de kan, och planerar ökade krav på vad de ska kunna åstadkomma och utföra
självständigt.
Begränsningar i kontrollen av den praktiska utbildningen uppfattas av studenterna vara av olika karaktär. Den avdelning man
praktiserar på utgör ibland inte ett bra underlag för lärande.
Uppgifter bestämda från skolan ska genomföras, schemabundna
aktiviteter på skolan avbryter praktiken och studier inför tentamen
kräver utrymme.
Studieuppgifter

Studieuppgifterna har det gemensamt att det finns mer eller mindre
detaljerade ramar för hur de ska genomföras. De utövas inte på
samma plats och vid samma tid av studenterna. Innehållet styrs av
samma mål och indelning i teman som gäller hela terminen. Utgångspunkten för genomförandet av uppgifterna är mer individuell
än basgruppsarbetet. De kan till viss del utgå från speciella intressen och anpassas till den situation som är aktuell på praktikplatsen. Studieuppgifterna har olika karaktär, exempelvis observationer, undersökningar, praktiska uppgifter, fältstudier, men jag bedömer att de kan behandlas tillsammans. De pedagogiska möten som
här blir aktuella sker i första hand mellan studenten och uppgiften,
vilken indirekt symboliserar läraren.
Uppgifterna är planerade av lärarna - att de ska göras (ett obligatoriskt moment), vilket ämnesområde som berörs och hur de ska
följas upp. Studenterna kan kontrollera vilka som blir aktörer i det
pedagogiska mötet. De kan välja vilka andra studenter de arbetar
tillsammans med, och vilka andra personer (sjuksköterska, annan
personal, patienter) som kan medverka. Inom den ram som utgörs
av det avgränsade ämnesområdet, terminens mål och i förekommande fall karaktär på avdelning, kan studenterna välja innehåll i
och tillvägagångssätt att genomföra den. De kan välja objekt som
utgör fokus för innehållet (exempelvis patient, sjukdomstillstånd,
undersökningsgrupp och ämne för enkätstudien). Det finns utrymme att påverka när uppgiften görs, vilka frågor som ställs, hur den
ska bearbetas, vilka källor som används.
Det är påtagligt att studenterna tar sig an den del av planeringen
som de uppfattar att de kan påverka, aktörer, när, vad uppgiften ska
innehålla och på vilket sätt den ska genomföras. Studenternas egen
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planering tyder på att uppgifterna för med sig olika engagemang
och grad av underbyggda beslut när det gäller innehåll och genomförande. En viktig faktor för detta tycks vara uppfattningen om
uppgiftens relevans. Studenterna har inte själva kontroll över ursprunget till varför uppgiften ska göras, dvs syftet med uppgiften.
Det hindrar inte att studenterna uttrycker och tycks uppfatta vissa
uppgifter som relevanta, men det tar sig också uttryck i att uppgifterna "betas av". Hanteringen av uppgifterna, både planering och
genomförande påverkas också av att studenterna upplever tidspress.
De tycks inte uppfatta att de har kontroll över sin tid, utan fattar
beslut på grunder att olika åligganden konkurrerar med varandra.
Egna studier

Begreppet egna studier kan vara problematiskt i det här sammanhanget. Analysen som sådan går ut på att resonera om och på vilket
sätt studenterna har kontroll i undervisningssituationen. Candy
(1991) betecknar den högsta graden av studentkontroll som självständiga studier (independent study). Detta är inte omedelbart liktydigt med det som jag här benämner egna studier. Den benämningen är satt för att markera den tid som studenterna i jämförelse
med andra aktiviteter kan sägas förfoga över själva. Detta påstående är satt i relation till att de tidigare diskuterade aktiviteterna i
högre grad föreskriver vad studenternas tid ska användas till. Basgrupps-, informationsträffar, föreläsningar, resurstillfällen, färdighetsträning, seminarier och examinationer är direkt schemalagda
aktiviteter. Praktiken på avdelningen och olika typer av uppgifter
planeras av studenterna, men är begränsade av speciellt beskrivna
ramar. Övrig tid är det som här benämns egna studier. Huruvida de
egna studierna är självständiga återstår att resonera om i följande
analys.
Det finns inte några direkt uttalade ramar för denna tid.
Begränsningen som utövas ifrån utbildningens sida är omfattning
och fördelning av de aktiviteter som är bundna och som studenterna
måste, eller uppfattar, att de ska ta hänsyn till.
Studenterna förknippar de egna studierna med att läsa relaterat
till basgruppsarbetet och tentamina. De egna studierna beskrivs
som att de själva planerar när och var de befinner sig, vad de läser,
hur de lägger upp studierna och vilka källor som används. Studierna bygger på uppfattningar av vad de ska kunna som sjuksköterskor och för att klara tentamen. Huvudsakligen används kända,
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identifierade källor, framförallt litteratur, och etablerade strukturer
som härrör från böcker. De ger uttryck för att de manipulerar med
tiden de ska använda till praktik och studieuppgifter, för att skaffa
sig mer och framförallt sammanhängande tid för att läsa.
Vilken bild ger det här av de egna studierna? Utifrån betraktat
begränsar studenterna själva sina egna studier på flera sätt. Studier
likställs med att läsa. Praktisk träning av färdigheter, observationer
och reflektioner i den praktiska utbildningen uppfattas inte som
studier. Studieuppgifter framhålls inte heller som en del av studierna. Källor begränsas i stor utsträckning till litteratur och exempelvis artiklar, "levande källor", institutioner, myndigheter och
Internet, är mindre utnyttjade. Strukturer som utgör grund för studierna är ofta organindelade eller har medicinskt ursprung, trots att
omvårdnad framhålls som fokus i utbildningen. Det finns tecken på
att bundna aktiviteter uppfattas som avgörande för bedömningar av
vad den ”egna” tiden ska användas till.
Uppföljningar och bedömningar

De uppföljningar/bedömningar som förekommer under terminen
har olika karaktär beroende på hur och när de genomförs. En
skiljelinje mellan olika typer är om de pågår kontinuerligt eller vid
en viss tidpunkt. De kan också ha olika karaktär när det gäller
tyngdpunkt på formativ eller summativ funktion. Basgruppsarbetet
är ett exempel på kontinuerlig uppföljning med formativ karaktär.
Den praktiska utbildningen präglas både av kontinuerliga och
speciella tillfällen, så kallad halvtids- och slutbedömning, för
uppföljning och bedömning. Enligt det bedömningsformulär som
används finns en ambition att dessa uppföljningar ska vara formativa. Studenterna tar ställning till hur de ska gå vidare med utgångspunkt från bedömningen. Bedömningar relaterade till praktik
är även summativ i bemärkelsen att den utgör underlag för om studenten blir godkänd i terminen. Enstaka, summativa uppföljningar
representeras av seminarier/rapporter och tentamina. Det är dessa
företeelser som framför allt ska analyseras här i förhållande till lärar- studentkontroll. De föregående uppföljningarna har kommenterats i sitt sammanhang.
Seminarierna är en uppföljningsform som skulle kunna betecknas som ett pedagogiskt möte. Studenterna, tillsammans med
lärare, träffas i olika gruppkonstellationer för att presentera och
diskutera arbeten som studenterna har förberett. De är utpekade av
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utbildningen som summativa uppföljningstillfällen. Seminarier/
rapporter bedöms avseende om studenten är godkänd eller inte,
men har samtidigt karaktär av formativ uppföljning. I seminarierna
ingår att studenterna utvärderar sina egna och övriga studenters
insatser.
Förutsättningarna för hur seminarierna ska gå till är till sina
delar bestämt av lärarna. Det gäller tidpunkt för seminariet, vilka
som deltar (indelning av studenter i olika grupper ), tiden som är
avsatt för hela seminariet och för varje grupp, samt ibland vissa
delar av genomförandet, exempelvis att seminariet ska innebära
opponentskap. Studenterna bestämmer genomförandet inom dessa
ramar. En betydelsefull faktor för innehållet i seminariet är hur studenterna har förberett sig. Ur denna synvinkel bestämmer studenterna själva innehållet i seminariet. Vidare kan de själva bestämma
fördelning av aktivitet mellan deltagare i den egna gruppen, hur
själva aktiviteten genomförs, vem som talar, vad som aktualiseras
och kommunikation med övriga deltagare.
Lärarna har därmed kontroll över att olika uppgifter följs upp i
seminarieform och de bestämmer vissa grundläggande förutsättningar. Studenterna kan inte påverka att uppföljning sker i seminarieform och när detta sker. De har med lärarnas ramar som bakgrund en hel del möjligheter att kontrollera innehållet och genomförandet. Innehållet kan påverkas redan i förberedelserna till
seminariet, exempelvis val av perspektiv och innehåll inom ramen
för uppgiften. De kan också i stor utsträckning påverka vad de
väljer att aktualisera i seminariet, både i framförande, diskussioner
och utvärdering av sig själva och varandra.
Enligt fältobservationerna präglas seminarierna av att
studenterna tar sig an ansvaret för genomförandet. Oftast görs en
grov planering av seminariet inledningsvis. Den görs i samråd
mellan studenter och lärare. Studenterna är förberedda, de olika
grupperna förefaller att vara införstådda med att ta hand om det de
uppfattar som sin del i seminariet, och utvärdering förekommer
som en självklar aktivitet. Studenternas kommentarer om seminarierna ger ett intryck av att de betraktas som pedagogiska möten.
De framhåller att de ska vara lärtillfällen för att vara meningsfulla.
I detta ligger att innehållet uppfattas som relevant och att det blir
någon form av "bearbetning", ej redovisning, under seminariet.
Likheter finns med det resonemang och de önskemål som framförs
om hur basgruppsarbetet borde fungera, och vad som kan bidra till
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att göra dem till bättre lärtillfällen. Att seminarierna är bedömningstillfällen är inte framträdande i studenternas berättelse. Det
finns önskemål om tydligare krav och bättre återkoppling i vissa
fall. Detta är kopplat till reflektioner om att det skulle bidra till
lärandet, och vara ett erkännande för dem som har lagt ner mycket
arbete. Godkändaspekten tycks framförallt vara relaterad till att seminariet bekräftar att den obligatoriska uppgiften är genomförd.
Tentamina i utbildningen utmärks av att vara markerade tillfällen för uppföljning och bedömning av vad studenterna har lärt
sig. De präglas av summativ karaktär med mycket liten intention
från utbildningens sida av formativ funktion. Studenterna får skriftlig återkoppling på tentamina, och studenter som är underkända har
möjlighet att samtala med en lärare om resultatet. Att studenterna
uppfattar tentamina som summativa visar sig i resonemang om att
inspirationen för basgruppsarbete och seminarier avtar när tentamen är genomförd.
Det mest slående i studenternas berättelser är att den planering
som finns angående tentamina, och inte minst de föreställningar
man har om dem, har en mycket stor inverkan på vad studenterna
gör under hela terminen. Det framkommer i de faser som framträder i studenternas berättelser om terminen (kap. 6). Tentamina inverkar på olika sätt på samtliga aktiviteter. Basgruppsarbetet och de
egna studierna är inriktade på tentamina, praktiken, studieuppgifter
och seminarier får stå tillbaka i en prioritering som inbegriper tentamina.
När aspekterna lärar- respektive studentkontroll appliceras på
tentamina framstår dessa till största delen vara i händerna på lärarna. Flera yttre ramar avseende tentamina är bestämda av lärarna.
Det gäller tidpunkt och omfattning, ämnesområden, utformning av
själva uppgiften och krav för att bli godkänd. Studenternas möjligheter att påverka dessa ramar är små under terminens gång. Synpunkter kan framföras vid terminsutvärderingar, vilka kan inverka
på planeringen för studenterna som kommer nästa termin.
Den bedömning som i första hand ligger till grund för om studenten ska kunna fortsätta studierna är, enligt studenternas uppfattning, tentamina. Studenterna är inte delaktiga i denna bedömning.
Bedömningen av resultatet på tentamina görs av lärarna. Utbildningssystemet, eller lärarna, markerar här mycket tydligt en ramfaktor som studenterna inte kan påverka. Det studenten kan kontrollera är insatsen i tentamina. Ett viktigt led för studenten blir att
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försöka komma underfund med vad studierna ska innehålla i förhållande till tentamen. I utbildningens uppläggning (enligt PBL)
finns en otydlighet om vad utbildningens mål kan innebära. Det föder osäkerhet om vad man som student förväntas kunna. En väg för
studenterna att skaffa sig kontroll i denna situation är "detektivarbete" som rör vad som kommer att efterfrågas i tentamen. En annan väg går ut på att prioritera aktiviteter som bedöms ha avgörande betydelse för att bli godkänd i utbildningen, exempelvis beta av
uppgifter och lägga dem åt sidan. Det senare kan också innebära att
koncentrera sin praktiktid för att få tid att vara hemma och läsa till
tentamen. Till strategierna hör också att planera sina studier, läsa
kontinuerligt till basgruppen och att vara disciplinerad. I kombination med dessa "överlevnadsstrategier" har studenterna under utbildningens gång utvecklat en grund för egna bedömningar av vad
de anser att de behöver lära sig. Bedömningarna bygger på tidigare
erfarenheter av tentaminas utformning, och det faktum att godkänt
resultat har uppnåtts. Tidigare tentamina som har krävt egen problematisering, ställningstaganden till faktagrund och tillämpning,
har medfört att mer ändamålsenliga sätt att studera har utvecklats.
Genom utbildningen, ökade kunskaper och praktik, uppfattar studenterna att de har blivit bättre på att kunna bedöma vad en sjuksköterska bör kunna.
Utbildningen som helhet
I det här sammanhanget kan inte någon tyngd läggas vid en analys
av studenternas kontroll när det gäller hela utbildningen. Det krävs
mer, och framför allt en annan typ av, data för en sådan analys. Jag
ska här endast skissa en bakgrund till en sådant resonemang.
Utbildningen regleras i högskoleförordningen, varje utbildningsort
utformar därefter sin lokala utbildningsplan och kursplaner. Den
lokala planeringen har utarbetats av en grupp lärare från utbildningen i samarbete med en referensgrupp bestående av ytterligare
lärare, studierektorer, representanter för studenter och avnämare.
Studiehandledningarna som innehåller teman och målbeskrivningar har utarbetats av lärare som representerar olika kunskapsområden. Representanter för studenterna har informerats och tillfrågats om synpunkter. Utvärderingar från studenter och lärare används som underlag för förändringar.
Terminsplaneringen sker av det lärarlag som ansvarar för terminen. Kursansvarig lärare sköter den detaljerade schemaläggningen.
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Planeringen bygger på tidigare terminer och hänsyn tas till studenternas och lärarnas utvärdering av föregående termin. Studenterna
deltar inte i någon pågående planering under terminen, förutom det
som avhandlas vid informationsträffar.
Den reflektion som kan göras är att studenterna har mycket
liten kontroll när det gäller planeringen av utbildningen i stort och
även när det gäller ramarna för den termin som är aktuell. Studenternas möjligheter att påverka består i stort av utvärderingar och i
vilken mån deras uttalanden beaktas retrospektivt.

Sammanfattande reflektioner
Avsikten med ovanstående analys har varit att närma sig en förståelse av innebörder i ett studentperspektiv när det gäller studentlärarkontroll i undervisningssituationen. Studenternas villkor för
lärande satt i relation till den undervisningssituation de befinner sig
i har identifierats som en viktig dimension i förståelsen av innebörder i eget ansvar och självständighet. Det grundläggande perspektiv som lagts på empiriska data för att analysera denna dimension utgår från antagandet att studenternas kontroll i lärandet samvarierar med lärarens i form av ett kontinuum (fig 7). Eget ansvar
förutsätts förknippat med hög kontroll för studenten. Didaktiska
modeller har använts för att tydliggöra vilka aspekter som kräver
ställningstaganden i en sådan analys. De aspekter som har analyserats (fig 8) utgår från frågan om vem som har kontroll före, under
och efter pedagogiska möten när det gäller vad (innehåll), hur
(genomförande), varför (relevans) och mål (innebörd och bedömning av uppfyllelse). Frågan om kontroll och studenternas möjligheter till påverkan har historiskt sett inte uppmärksammats nämnvärt inom det didaktiska forskningsfältet.
Att vara i en formell utbildning innebär för studenten att delta i
en kontext där vissa förutsättningar är givna. Hur dessa förutsättningar ser ut är bundet till lärarnas kontroll, (eller utbildningssystemets kontroll), i form av formella ramar och lärarnas tolkning
av dessa. Studenternas kontroll är knuten till hur studenterna
hanterar de förutsättningar de ställs inför.
Tre bilder av student - lärarkontroll
Tre bilder växer fram i analysen angående studenternas kontroll.
De förstärker de empiriska resultat som redan har beskrivits (Del
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III), men bidrar också med infallsvinklar som gör att tidigare tolkningar kan överskridas.
Den ena bilden präglas av studenternas egna initiativ, vilja att
påverka och självförtroende att kunna ta ansvar för sin lärsituation.
Analysen visar att studenterna tar sig an och förhandlar angående
didaktiska frågor som är knutna till undervisningen. Studenterna
planerar tid, plats och vilka aktörerna ska vara i pedagogiska möten
de uppfattar att de kan påverka. Det gäller praktiken, studieuppgifter, de egna studierna och seminarier. De påverkar också innehållet i dessa pedagogiska möten, genom att ta ställning till vad de
ska ägna dessa åt, bedöma relevans i innehåll och bestämma vilka
källor de använder. I det sammanhanget är basgruppen också ett
viktigt pedagogiskt möte. Även hur-frågan, tillvägagångssätt för att
lära sig, tar studenterna ställning till i olika sammanhang. De
bedömer hur de bäst ska lära sig i praktiken, försöker påverka att
basgruppsarbetet ska bli ett bra lärtillfälle och nytta för egna
studier, och väljer medvetet föreläsningar som informationskälla.
När det gäller bedömning av det egna lärandet är det framför allt
praktiken som utnyttjas, men även basgruppsarbetet används för
sådana bedömningar. Vid resonemang om basgruppens arbete,
praktiken och seminarier/rapporter finns en betoning på att de ska
vara lärtillfällen. Det finns synpunkter på att de är lärtillfällen, eller
att de borde vara det. Studenterna påverkar själva innehållet i seminarier/rapporter i stor utsträckning och de har möjlighet att bilda sig
en uppfattning om olika nivåer och krav, både i förberedelser och
under seminarierna. Bilden av att studenterna tar kontroll och att de
själva påverkar sin lärsituation blir här tydlig. Kontrollen är inte
begränsad till egen planering. Studenterna försöker ta kommando i
sitt lärande, påverka pedagogiska möten och tar ställning till hur de
tycker att de lär sig på ett ändamålsenligt sätt.
Den andra bilden visar studenter som själva begränsar sina
valmöjligheter. Liten variation förekommer när det gäller informationskällor, trots att möjligheter finns till egna val. De utnyttjar inte
alltid studieuppgifter som lärtillfällen, utan "betar av" för att bli av
med dem. I stället för att använda samspelet delas skolan och praktiken upp i två olika lärkontexter. Resurstillfällen, som skulle kunna bidra med individuellt riktade svar på behov i lärandet, utnyttjas
inte. Riktlinjer för vad man ska läsa efterfrågas som absoluta svar, i
stället för egna överväganden och ställningstaganden. Studenterna
prioriterar ålagda uppgifter framför praktik och basgruppsarbete,
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trots att de har en annan uppfattning om hur de bäst ska lära sig.
Bilden av att studenterna själva begränsar sina möjligheter att påverka framkommer som en till viss del ny tolkning och infallsvinkel med den här analysen. Studenterna beskriver i sina berättelser dessa aspekter som befintliga ramar, vilka upplevs som ej påverkbara.
Den tredje bilden visar studenter som accepterar och låter sig
styras av utbildningens ramar. Uppföljningar och bedömningar,
samt föreställningar om dessa styr i stor utsträckning studenternas
syn på och agerande i olika lärsituationer i utbildningen. I utbildningen finns uppföljningar och bedömningar av olika karaktär.
Olikheterna gäller möjligheter att påverka, och den betydelse de
uppfattas ha för bedömningen av att uppsatta krav i terminen har
klarats av. Dessa skillnader influerar studenternas sätt att agera och
medför också konkurrensförhållande mellan olika uppföljningar.
En klar skiljelinje finns här mellan det som benämns tentamina och
övriga uppföljningar, som seminarier/rapporter, kontinuerligt basgruppsarbete och praktisk utbildning. Tentamina uppfattas som det
mest avgörande för att bli godkänd i terminen, och prioriteras
framför andra uppföljningar om konkurrens uppstår. Studierna i
terminen planeras med inriktning på tentamen, och flera tecken
tyder på att uppfattningen av tentamen är en grund för studenternas
uppdelning av sin utbildning i en lärkontext som tillhör skolan, och
en som tillhör praktiken. Denna tredje bild genomsyrar till stor del
studenternas berättelser om sitt lärande. Av den anledningen framstår studenternas kontroll över vad utbildningen ska leda fram till,
och hur det bedöms, som en mycket viktig faktor i ett resonemang
om eget ansvar och självständighet.
Givna förutsättningar och förmåga att utnyttja dessa
De ovan beskrivna bilderna av studenternas kontroll ger upphov till
frågor om vad som skapar de olika bilderna. En sådan diskussion
kan föras från två olika perspektiv. Det ena perspektivet rör de
förutsättningar utbildningen erbjuder. Vad är det i dessa förutsättningar som gynnar att studenterna försöker skaffa sig kontroll,
och vad är det som motarbetar detta? Det andra perspektivet rör
studenternas förmåga att utnyttja de förutsättningar som finns. Vad
kan det innebära och vad kräver det?
Jag uppfattar de här frågorna som kärnfrågor i förståelsen av
vad fokus på lärande innebär i förhållande till en reguljär utbild- 222 -

ning. Angående det första perspektivet, utbildningens erbjudna
förutsättningar, framstår pedagogiska möten där studenten uppfattar att de har reella möjligheter att påverka när, var, hur, vad och
varför, vara en grund för att studenten ska ta kontroll. När det gäller
hinder för studenterna att ta kontroll, visar den här studien att det
framför allt är knutet till studenternas uppfattning av den reella
kontrollen över, eller möjligheter att påverka tolkningar som rör
vad, varför och mål. Pedagogiska möten är komplexa situationer i
detta avseende, och studien ger vid handen att det krävs ingående
analyser av ovan framhållna aspekter för att bedöma studenternas
möjligheter att påverka. Betydelsefulla frågor att ställa i en utbildning som avser att främja eget ansvar och självständighet är: Hur
påverkar befintliga ramar: synliga (studiehandledningar, lärmaterial, schemalagda aktiviteter) och dolda (lärares förhållningssätt
och kunskap), studenternas lärande? Finns det förutsättningar (informationsunderlag, klimat, forum) för studenterna att påverka sin
lärsituation? Tar studenterna initiativ för att påverka sin situation om inte, varför?
Sina uppfattningar om möjligheter att påverka bygger studenten
upp på föreställningar om hur deras lärande kommer att följas upp,
och vem som har makt att bedöma utfallet. Analysen av studenternas kontroll gällande olika uppföljningar visar på vissa likheter,
men också skillnader mellan tentamina och övriga. Att uppföljningar ska göras, och de yttre formerna för detta, är i stort helt bestämt
av utbildningssystemet. När det gäller kontroll över och kanske
framför allt kännedom om innehållet i uppföljningar framkommer
betydande skillnader mellan olika typer. I basgruppen, på praktiken
och i seminarier/rapporter är studenterna själva med och producerar
ett innehåll som diskuteras, och bedömning sker i viss mån i samråd mellan studenter och lärare. Innehållet i tentamina är däremot
bestämt av lärarna. Studenterna ägnar mycket energi åt att försöka
komma underfund med vad som kommer att efterfrågas, dvs. vilka
urval som görs ur det stoff som studeras i terminen. En annan skillnad är att studenterna inte är medagerande i bedömningen när det
gäller tentamen. Studenterna är osäkra på sin insats även när en
tentamen är genomförd. Tentamina skiljer sig också från övriga
uppföljningar och bedömningar genom att de framförallt har karaktär av summativ och inte formativ bedömning. Förberedelser och
bearbetning av innehållet i seminarier/rapporter får stå tillbaka när
studenterna uppfattar att de måste prioritera sina insatser tids- 223 -

mässigt. Det innebär att de inte fullt ut utnyttjar de möjligheter de
har att påverka dessa som lärtillfällen.
Det andra perspektivet rör studenternas förmåga att utnyttja de
förutsättningar för lärande som olika undervisningssituationer
erbjuder. Analysen visar att det inte är någon garanti att en undervisningssituation som tycks erbjuda studenterna kontroll, automatiskt innebär att studenterna tar kontroll. Det är det sambandet som
Candy (1991) menar att intentioner om självstyrt lärande i utbildningar ofta tar för givet. Den här analysen visar, enligt resonemanget ovan, att ett sådant samband kan bero på om förutsättningar
att påverka verkligen föreligger. En annan sida av detta samband är
studenternas förmåga att utnyttja eget inflytande i undervisningssituationer. Det förefaller vara relaterat till om studenterna har
"verktyg" för att bedöma potentialen, och förmåga att initiera och
ta kommando, i de lärsituationer de befinner sig i. Studenterna vill
få ut mer av basgruppsträffar, uppgifter och seminarier men uttrycker en viss vanmakt. Det föranleder vissa frågor: Har studenterna insikt, självförtroende och metakognitiv kunskap för att kontrollera sin lärsituation? Uppmärksammas utvecklingen av sådana
"verktyg" i utbildningen? Dessa "verktyg" och förmågor gör sig
också gällande i de lärsituationer där studenterna ställs inför
dilemman, dvs konkurrensförhållande mellan egna önskemål och
upplevda motsatta krav från utbildningen. Studenternas dubiösa
förhållningssätt, inriktning på djupinriktat lärande, kontra "beta av"
och "cue-seeking" inför tentamen, aktualiserar betydelsen av studenternas förmågor i dessa avseenden. Studenterna försöker å ena
sidan fatta beslut på grunder som bottnar i ställningstaganden om
lärande, och å andra sidan ger de upp dessa ambitioner. Ett antagande som kan göras är att det är förknippat med hur medvetna studenterna är om sitt lärande, och vilket självförtroende de har skaffat
sig för att väga egna ställningstaganden mot omgivningens krav.
Grundläggande aspekter som enligt tidigare beskrivning utmärker
autonomi kommer i dagen (kap 2, s 27). Autonomi handlar om intellektuell förmåga att undersöka och ta ställning till aktuell situation, förhandling med ingående parter i aktuell kontext, samt känslomässiga och moraliska överväganden. Här framkommer ett direkt
dynamiskt förhållande till hur studenterna hanterar sitt lärande i
förhållande till innehållet i utbildningen. Den problematiken ska
analyseras vidare i nästa kapitel.
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11. Eget ansvar och självständighet att lära ett innehåll

Studenternas berättelser om hur lärandet av ett innehåll gestaltar sig
när de själva upplever att de kan, och får ta ansvar för sin lärsituation, är den andra dimensionen som analyseras. Generella attribut
som beskriver en person som är självstyrd har inte bedömts vara
fruktbara för mitt syfte. Avsikten är att förstå hur studenterna tänker och handlar i sitt lärande, och om det finns något allmängiltigt
avseende lärande i det som studenterna har beskrivit. Forskningen
om självreglerat lärande (s 42) erbjuder ett visst underlag för analys. Den kontextbefriade ansatsen innebär dock att viktiga aspekter
försvinner. Ställningstagande har gjorts för att betrakta lärande som
kontextberoende. Val av teori som analysperspektiv bygger på betydelsen av kontext och meningsfullt sammanhang när det gäller
lärande. Det analysperspektiv som jag uppfattar möter dessa krav är
Martons och Booths teori (1997) om lärande och medvetande.
Tolkningen av denna teori kommer att användas för att distansera,
och ge perspektiv på, studenternas berättelser när det gäller hur de
hanterar lärande avseende ett innehåll, med implikationer av eget
ansvar.

Lärande och medvetande som
analysperspektiv
Innan en analys av studenternas berättelser kan göras krävs en fördjupning av den översiktliga beskrivning av Martons och Booths
teori som presenterades i kapitel 2, s 47. Den struktur som utgör
bas i teorin beskriver VAD och HUR som grundläggande
dimensioner i lärande (se figur 2). VAD-dimensionen betecknar
objektet individen lär sig något om. HUR-dimensionen beskriver
hur man lär sig, och den består enligt författarna av dels
tillvägagångssätt att lära, dels vad lärandet är inriktat mot, ett
indirekt objekt. VAD- och HUR-dimensionen betraktas som
oupplösligt sammanflätade i lärandet. Med dessa antaganden som
bas, menar Marton och Booth att när lärande studeras, är det ändå
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möjligt att sätta fokus på den ena eller andra dimensionen i syfte att
undersöka innebörder i dessa.
Objekten, det man lär sig, består enligt denna teori, alltid av
fenomen som är delar av en situation. En situation är i sin tur en del
av ett sociospatietemporalt rum, dvs situationen finns i ett socialt
sammanhang, vid en viss tid, på en speciell plats. Fenomen är det
som ger betydelse åt en situation, de är abstraktioner av det innehåll
som kan överföras till en annan situation. Situation och fenomen är
sammanflätade. Fenomenet ger betydelse åt situationen, situationen
ger perspektiv på och sammanhang till fenomenet.
Ett exempel får tydliggöra innebörder i de begrepp som
introduceras genom teorin. Vi föreställer oss en person som upplever en tragisk händelse (en anhörig som plötsligt och oväntat dör).
Personen behöver då närhet, kroppskontakt, engagemang och tröst
av en medmänniska. Fenomenet i situationen är personens krisupplevelse som leder till speciella behov. Situationen är händelsen i tid
och rum, traumat, orsaker, att det rör sig om en anhörig, huruvida
det finns människor närvarande som uppfattar behoven. Fenomenet
krisupplevelse kan förekomma i andra situationer. Dessa situationer
präglas av att det är en krisupplevelse, och varje situation ger sin
mening och sammanhang (vad som har hänt, vem det gäller) åt
krisupplevelsen.
Ovanstående exempel kan relateras till Marton's och Booth's
begrepp när gäller lärande. Förmågan att möta en person som är i
kris kan vara ett lärobjekt, i modellen (figur 2) det direkta objektet,
VAD man har lärt sig. Det direkta objektet kan innebära kvalitativa
skillnader i att hantera fenomenet krisupplevelse i olika situationer.
I en lärsituation finns det olika scenarier som utmärker sättet att
lära, HUR. En student kan välja att iaktta hur en professionell sjuksköterska går tillväga när hon bemöter en person i kris och sedan
försöka göra likadant. En annan student kombinerar iakttagelser
med att resonera med sjuksköterskan om hennes handlingar, fråga
andra personer om liknande fall, tala med personer som har haft
krisupplevelser, ta del av teorier om kriser, pröva att själv hantera
krissituationer. I det förstnämnda fallet kan studentens handlingar
sägas vara inriktade på (indirekt objekt) att kunna imitera, reproducera sjuksköterskans beteende. Den andra studentens handlingar
tyder på att inriktningen (indirekt objekt) är att förstå fenomenet
krisupplevelse för att kunna hantera detta i olika situationer.
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Grunden för att lära är, enligt Marton och Booth, att erfara
(experience) något. För att kunna erfara något, krävs att det urskiljs
från omgivningen. Att urskilja något specifikt innebär att en helhet
differentieras från det som omger den. I ovanstående exempel
skulle det innebära att studenten måste urskilja (se, lägga märke
till) att det är fråga om en krisupplevelse (eller ett annorlunda
beteende) för att en lärprocess ska kunna ta sin början. I helheten
urskiljs delar (tom blick, skrik, apati, ej kontaktbar), delarna har
samband med varandra (olika beteenden kan utmärka en person i
kris) och med helheten. Ovanstående innebär att det som urskiljs
har en struktur. För att strukturen ska kunna urskiljas så måste den
tillskrivas en mening. Det betyder att den har en innebörd, den är
någonting, den har en referens (det handlar om en kris). Struktur
förutsätter mening, och mening förutsätter struktur. Förutsättningarna för mening och struktur är därmed ömsesidigt beroende av
varandra. Uppfattningen av struktur och mening förekommer samtidigt när vi erfar någonting. Strukturen som uppfattas är också
relaterad till perspektivet som det erfarna ses i, vad som är i fokus
och vad som inte är i fokus. I modellen ovan innebär dessa antaganden om struktur och mening att dimensionen HUR, med handlingar och indirekta objekt, samt dimensionen VAD, direkta objekt,
tillskrivs strukturella och referentiella aspekter.
Marton och Booth för också in aspekterna intern och extern
horisont när det gäller dimensionerna Hur och Vad. Den interna
horisonten relateras till den interna strukturen i ett fenomen. Uppfattningen av en intern struktur i ett fenomen, hur delar är relaterade till helheten och vice versa, beror på den befintliga interna
horisonten av liknande fenomen (exempelvis kunskaper/föreställningar som gäller krisupplevelser). Det sammanhang individen
uppfattar att fenomenet är knutet till benämns extern horisont. Till
den externa horisonten hör dels det rent materiella, men också den
lärandes föreställningsvärld i förhållande till situationen, dvs uppfattningar av liknande situationer. Innebörden av detta, är enligt
min tolkning, att den interna horisonten är relaterad till fenomenet i
fråga och den externa horisonten relaterar till situationen.
Marton och Booth menar att fenomenet lärande i ovanstående
modell inte kan ses som ett isolat. Lärande sker alltid i ett sammanhang, våra upplevelser är inbäddade i en kontext. Med andra ord är
inte bara det fenomen som upplevs, en del av en situation, utan
lärandet i sig finns i ett sammanhang. Det har exempelvis betydelse
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om studenten ska lära sig att möta människor i kris som professionell yrkesutövare eller som lekman, medmänniska. För att få en
förklaringsgrund till detta vänder sig författarna till Gurwitsch
(1964). Han bygger sin teori på att människan inte kan vara medveten på samma gång, och på samma sätt, om allting som pågår. I
ett sammanhang har människan vissa objekt i fokus och andra utgör
bakgrund. Vid ett annat tillfälle kan det som varit bakgrund i stället
bli objekt i fokus. Enligt mitt förmenande hänför sig detta resonemang till gestaltpsykologernas perceptionsforskning (s 41, 46). Det
eller de objekt som är i fokus, benämner Gurtwitsch (1964) tema,
det som finns omkring, och som är relaterat till detta tema, blir ett
tematiskt fält. Det tematiska fältet utgör bakgrund till temat. Det
kan finnas olika tematiska fält, vilka temat är relaterat till, på
samma gång. Ytterligare "längre bort" i medvetandet finns sådant
som påverkar temat och de tematiska fälten, men som inte direkt
har med deras innehåll att göra. Detta benämns som marginellt
(margin). Marton och Booth menar att de tematiska fälten och marginalerna hör till den externa horisonten i modellen ovan. Temat är
i sin tur relaterat till den interna horisonten.
Uppmärksamhet (awareness), det vi är medvetna om, är beroende av att vi har föreställningar om det vi möter. Vi tolkar det vi
erfar i relation till de uppfattningar vi redan har. Enligt min tolkning har detta koppling både till hur den interna och externa horisonten gestaltar sig för en person. Det innebär att vi kan "se mer" i
förhållande till ett visst fenomen, eller en situation, än vad som rent
sinnligt finns där. Vi fyller i en fragmentarisk perception för att den
ska bli hel, förståelig, meningsfull. Här finns igen paralleller till
gestaltpsykologerna, som menar att vi uppfattar "gestalter", helheter. Dessa antaganden är också en parallell till de semantiska nätverk som beskrivs inom kognitiv psykologi, och som anses avgöra
vad, och hur vi förstår information vi konfronteras med (kap 2, s
42). Även inom hermeneutik framhålls befintliga föreställningar,
benämnt förförståelse, som avgörande för hur situationer och fenomen tolkas, och vad som förväntas (jfr Gadamer, 1960). Omvänt
innebär detta resonemang att vi inte "ser allt" i en situation. Vi gör
urval grundade på hur vi uppfattar "gestalter", som i sin tur är beroende av förförståelsen vi besitter. Dessa processer kommer också
att påverka hur, och vad, vi uppfattar som för- och bakgrund, dvs
vad som fokuseras.
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Marton och Booth menar att det är den uppfattade relevansen i
en lärsituation som är den drivande faktorn i lärandet. Relevans
handlar om individens upplevelse av vad situationen innebär och
vad den kräver. Upplevelsen är en känsla av syfte, riktning, i relation till vad som förefaller vara meningsfullt. Uppfattningen av
relevans utgår, i denna teori, från hur lärobjektet i förhållande till
lärsituationen bedöms som helhet. Relevansen är relaterad till hur
ett fenomens uppfattas strukturellt och referentiellt, och vidare till
hur de interna och externa horisonterna ser ut. En fråga att ställa sig
är vad som kommer först? Förmodligen är även dessa uppfattningar
interrelaterade och samtidiga (jfr VAD och HUR-dimensionerna).
Om den lärande har definierat ett tema, går det att analysera och ta
ställning till dess relevans, i relation till de tematiska fält som finns
i situationen. Men för att överhuvudtaget kunna urskilja ett objekt
eller tema, måste det finnas tankar om relevans för att vilja försöka
göra det. Relevans borde, enligt min tolkning, vara starkt knutet till
det indirekta objektet i Hur- dimensionen. Det indirekta objektet
speglar syftet, intentionen, med vad den lärande gör för att lära sig.
Huvudmekanismen i lärande, det som gör att man lär sig, är
enligt Marton och Booth, variation. I ett föredrag travesterar
Marton (1999) uttrycket "repetition är lärandets moder" med "variation är lärandets moder". För att lära måste möjligheter att erfara
ett fenomen ur olika perspektiv finnas. Det går då att lägga märke
till skillnader, det blir intressant att göra jämförelser och försöka
förstå det "nya". Jag finner likheter i det här resonemanget och
pragmatismens grundantagande angående lärande. Enligt pragmatismen uppstår intellektuella processer och handlingar i syfte att
förstå och hantera en situation, när gamla mönster inte fungerar upplevelsen av en variation blir starten i lärandet. Att lära innebär,
enligt Marton och Booth, att den lärande har utvecklat förmåga att
uppfatta ett fenomen på ett speciellt sätt (struktur - innebörd) i en
ny situation. Den som har lärt sig kan urskilja andra aspekter i
fenomenet än tidigare, och kan på samma gång vara fokalt medveten om (fokusera) dessa. Vi återvänder till exemplet i inledningen
av detta avsnitt om hantering av en krisupplevelse. Att studenten
har lärt sig att bemöta en person i kris visar sig i kvalitativa skillnader att hantera och kunna motivera vad hon/han gör i aktuell
situation. Från att vid ett tidigare tillfälle stå handfallen, visar studenten att hon/han kan tolka personens beteende (ilska, förvirring,
gråt) och bedöma olika alternativ att handla (hålla om personen,
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vara tyst, försöka trösta). Med andra ord innebär det att kunna se
omvärlden med nya ögon. Förmågan att uppfatta andra strukturer
och innebörder i fenomen och situationer har förändrats.

Analys av studenternas berättelser om
individens lärande av ett innehåll
Forskningsfokus i den här studien är inriktat på den dimension i
Martons och Booths modell (1997) som rör HUR. Lärande innebär
som framhållits i tidigare avsnitt också alltid ett VAD. Att fokus är
riktat mot HUR, betyder i det här sammanhanget att det inte är studenternas uppfattningar av det direkta innehållet i utbildningen som
undersöks. Däremot blir studenternas föreställningar om VAD aktuellt i deras indirekta objekt, intentionerna i lärandet. I det följande
kommer min tolkning av Martons och Booths modell att appliceras
och diskuteras i förhållande till de beskrivningar som framkommer
i studenternas berättelse om lärande.
Marton och Booth menar att sättet att ta sig an en uppgift, i viss
utsträckning, reflekterar förståelsen av det fenomen som är involverat. Sättet att ta sig an uppgiften kommer att medföra en
förändring av hur fenomenet förstås. Det skulle betyda att det som
studenterna beskriver om hur de tar sig an lärande, reflekterar hur
de uppfattar fenomenet att lära sig. Ett tematiskt fält studenterna
befinner sig i, är att utbildningen genomförs med idéer som grundar
sig i PBL, och därmed idéer om vad självständighet och eget ansvar
kan betyda. Studenterna beskriver hur de tar sig an sitt lärande, och
hur de tänker när det gäller att lära. Med ovanstående resonemang
som grund skulle det innebära att en del i studenternas berättelser
är uttryck för vad de uppfattar angående PBL och innebörder i
självstyrt lärande.
Den underliggande strukturen i föreliggande analys är centrala
begrepp i Martons och Booths teori, relaterade till studenternas
berättelser avseende uppfattningar av målet i lärandet och de frågor, (vad lära sig?, hur lära sig?, hur bedöma att man lär sig?, hur
hantera undervisningssituationen?), som förknippas med att nå målen (Del III). De centrala begrepp som utgör analysstruktur är i
första hand relaterade till HUR-dimensionen, dvs säga indirekta
objekt och handlingar (tillvägagångssätt) i lärande. Direkta objekt,
vad studenten lär sig, blir endast aktuella som "möjliga" direkta
objekt, då inte VAD-dimensionen analyseras i förhållande till ett
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specifikt innehåll. Begreppet urskiljande blir betydelsefullt för att
analysera vad studenterna är medvetna eller försöker bli medvetna
om. Överväganden görs också avseende strukturella och referentiella aspekter i förhållande till objekt av olika karaktär. Övriga
centrala begrepp som analyseras är relevans och variation, enligt
teorin, drivkraft och grundläggande mekanism i lärande. Relevansbegreppet involverar en analys av innebörden i interna och externa
horisonter.
Indirekta objekt och handlingar i studenternas
berättelser
I analyser och tolkningar av studenternas berättelser i förhållande
till HUR-dimensionen, framträder indirekta objekt av olika karaktär. Två kategorier av indirekta objekt rör innehållet i utbildningen,
två andra kategorier är relaterade till hantering av undervisningssituationen. Lärandets beroende av kontext blir därmed tydligt även
i denna analys som tar sin utgångspunkt i lärande av ett innehåll (jfr
kap 10). De kategorier av indirekta objekt gällande innehållet som
framträder, har samband med studenternas strävan att nå förståelse
och handlingsberedskap, och studenternas hanterande av urval och
prioritering av vad som blir lärobjekt. Indirekta objekt relaterade
till undervisningssituationen rör ramar i utbildningen, och studenternas planering av sin lärsituation. Handlingar, dvs tillvägagångssätt som tillämpas av studenterna, i förhållande till de indirekta objekten beskrivs inom de kategorier som identifierats.
Förståelse och handlingsberedskap som indirekta objekt

I studenternas berättelser framkommer ett indirekt objekt där
handlingarna, tillvägagångssättet att lära, är inriktat på att förstå
och kunna hantera fenomen och situationer. Att förstå och skaffa
sig handlingsberedskap är mål som studenterna har med sin utbildning. Förståelse i studenternas vokabulär kan innebära olika nivåer
(s 135), allt från att översätta ord till att uppfatta innebörder i
komplexa sammanhang. Handlingsberedskap spänner över innebörder att "klara av" praktiska göromål, till att ett medvetet kunskapsunderlag är integrerat i handlingarna. Handlingar i lärandet, som
har denna inriktning, visar sig i studenternas utnyttjande, och/eller
önskemål om utnyttjande av olika arbetsformer som basgruppsarbete, studieuppgifter, seminarier och föreläsningar. Vissa av stu- 231 -

denternas handlingar i den praktiska utbildningen har också denna
inriktning. Ytterligare handlingar med denna inriktning är studenternas studier inför tentamina.
Med begrepp från aktuell teori skulle det indirekta objektet
kunna uttryckas som inriktat på att bilda sig uppfattningar av hur
fenomen och situationer är strukturerade vilka innebörder (referens) detta medför, relaterat till betydelsen iscensatt i handlingar.
Utmärkande är att studenterna har uppfattningar av vad som är
fenomen och situationer, dvs vad som kan vara direkta objekt.
Studenterna uppfattar aktivt deltagande i basgruppsarbete och
andra forum där en interaktion sker, exempelvis seminarier, som
handlingar förknippade med en väg att nå en djupare förståelse av
möjliga direkta objekts strukturella och referentiella aspekter. Diskussion förs exempelvis om fenomenet magsmärtor, vilka orsaker
kan finnas, hur går de att förklara och vad innebär detta för
sjuksköterskans observationer (s 106). Handlingar i lärandet som
ska leda till att förstå beskrivs tydligast i basgruppsarbetet. De
består i att utnyttja basgruppen för resonemang och diskussion om
det som studerats på egen hand. Framför allt är det viktigt att
diskutera sådant som upplevs svårt att förstå. Genom att ställa
frågor, formulera svar, berätta för de andra i gruppen vad man har
läst och lyssna på andras förklaringar, prövas den egna förståelsen.
Ett annat sätt att pröva förståelsen är att tillsammans diskutera vad
inhämtade kunskaper betyder när de appliceras på utgångspunkten.
Vad innebär diagnosen ileus (tarmvred) för patienten som läggs in
som bukobs? Med samma syfte som grund kan det som studerats
stämmas av med upplevelser och erfarenheter från praktikplatsen.
Det är uppfattningar av direkta objekt som i det här fallet diskuteras
i basgruppen. Resonemanget i basgruppen kan exempelvis röra
förståelsen av hur diabetessjukdomen påverkar kroppen fysiologiskt, och vad det kan innebära när det gäller omvårdnadsåtgärder.
Processen att bearbeta fakta för att förstå inrymmer också möjligheten att upptäcka (urskilja) nya perspektiv, och också inse att det
finns strukturer och innebörder som kan anas men som inte riktigt
tagit form. En upplevelse kan då bli behov av att läsa mer, och att
försöka reda ut vilka möjliga strukturer och innebörder det finns i
ett fenomen, eller en situation som har aktualiserats. En djupare
förståelse av ett visst definierat innehåll (direkta objekt) kan nås
genom att delta aktivt i seminarier. I seminarierna presenteras
uppfattningar av olika direkta objekt och genom diskussion och
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återkoppling från övriga studenter och lärare, kan det leda till att
andra perspektiv blir synliga för studenten.
Studenternas förberedelser inför basgruppsarbetet visar på
andra sidor i inriktning (indirekt objekt) och handlingar. De söker
efter enskilda fakta och samband mellan dessa, för att förstå struktur och innebörd i de fenomen som studeras. Inriktningen är också
att utröna sammanhang i förhållande till utgångspunkterna (exempelvis ett patientfall), och det tema som behandlas i basgruppen.
Förberedelserna till basgruppen ger möjlighet att jämföra relevansen i egna uppfattade objekt, och den innebörd och struktur i olika
situationer och fenomen som beskrivs i litteraturen.
En liknande underliggande struktur avseende indirekt objekt
framträder till viss del även när det gäller föreläsningar. Däremot
framstår handlingarna som väsentligen olika de som nämnts ovan.
Genom att ta del av föreläsarens uppfattningar av fenomen, som
förmodas tillhöra utbildningens teman och tematiska fält, förväntas
möjliga direkta objekt få ett innehåll. Studenternas inriktning att
öka förståelsen för olika fenomen förefaller vara kopplad till att
föreläsningar ger information om en auktoritets uppfattning av
fenomens strukturella och referentiella aspekter. Innehållet som
behandlas, är valt av utbildningssystemet, (ansvariga lärare) och
föreläsaren. Genom att föreläsningar erbjuds inom ett område, har
ett visst urskiljande gjorts när det gäller möjliga direkta objekt.
Objekt som utbildningssystemet har valt ut blir synliga, och
föreläsaren ger bilder av vad de kan innebära. Studenternas synliga
handlingar är förhållandevis passiva vid en föreläsning. De lyssnar,
frågar, antecknar och tar del av material. Intentionen, det indirekta
objektet, förefaller vara att få situationer och fenomen beskrivna
och förklarade, och att få syn på innebörden i objekten. En skillnad
mellan basgruppsarbete, seminarier och föreläsningar, är att de
förstnämnda innebär aktiva handlingar (eget underlag, reflektion,
jämförelser). Föreläsningen är i större utsträckning ett mottagande
av en annan persons uppfattningar av fenomen och situationer.
Studenternas handlingar i praktiken har intentionen att komma
underfund med struktur och innebörd i aktualiserade situationer och
fenomen, dvs. möjliga direkta objekt. De tar reda på centrala ords
betydelse, de efterfrågar förklaringar om skeenden, de är aktivt
med och iakttar, och prövar själva på hur de kan hantera olika
situationer. En aspekt som framträder är att i det indirekta objektet
ingår att förstå, i betydelsen empati, patienters upplevelser och
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reaktioner. Det indirekta objekt som framträder i den praktiska
utbildningen innefattar handlingsberedskap. Ovanstående resonemang om lärande har först och främst varit relaterat till intellektuell
förståelse, även om studenten strävar efter att kunna tillämpa, hantera sin förståelse i "verkliga sammanhang". De möjliga direkta
objekten i praktiken förefaller mer självklara och tydliga, än de
objekt man tar sig an i basgruppen och egna studier. En fråga som
behöver utredas vidare är graden av djupinriktning det här sammanhanget? På vilken nivå försöker studenterna förstå strukturer
och innebörder i det de möter i den praktiska utbildningen? Hur
mycket är relaterat till att handgripligen kunna göra saker och skaffa sig relativt situationsbundna förklaringar?
Studenternas studier inför tentamen ger ytterligare bilder av det
indirekta objektet att nå förståelse. Utmärkande för handlingar relaterade till tentamensläsning är till sina delar av annan karaktär än
ovan beskrivna. Studierna inför tentamen inbegriper och bygger på
de handlingar som tidigare analyserats och tolkats. De är nästan
enbart bundna till skolan som kontext och inriktningen är huvudsakligen intellektuell, även om, som ovan beskrivits, en ambition
att verklighetsanknyta finns. Studenterna arbetar i stort sett helt på
egen hand i sina studier. Avsikten med studierna är att förstå
enskilda fenomen och situationer i ett större sammanhang. Det kan
innebära att försöka integrera, se samband mellan det som studerats
inom olika ämnesområden. Exempelvis hur en viss sjukdom relaterar sig till speciella omvårdnadsåtgärder. Genom basgruppsarbetet, deltagande i föreläsningar och egna anteckningar anses urval av
relevant innehåll i stort som genomfört. Lärandet inriktas på att
skaffa sig en djupare insikt i och kontrollera förståelsen av direkta
objekt. Dessa objekt har studenten redan skaffat sig en uppfattning
av. Handlingarna i lärandet utmärks av att någon form av struktur
skapas som utgångspunkt för att systematiskt gå igenom det innehåll som har samlats ihop genom basgruppsarbetet, föreläsningar
och andra källor. En annan utmärkande faktor är att studierna koncentreras till en sammanhängande tid. Studierna kommer under den
perioden att utgöra fokus för all verksamhet studenterna ägnar sig
åt. Inriktningen i studierna är att pröva om tänkbara direkta objekt
har uppmärksammats, och att det finns förståelse för struktur och
innebörd i dessa. Bedömningar görs av vad som kan vara viktigt att
kunna. I den bedömningen sammanfaller till stor del utbildningens
krav (bli godkänd) och yrkets krav till en gemensam extern hori- 234 -

sont. Ett exempel på motsatsen är tentamen i vetenskaplig metodik
som av många inte uppfattas ha koppling till yrket eller ens utbildningen.
HUR-dimensionen i studenternas lärande inför tentamen visar
på studenternas uppfattningar av karaktären på möjliga direkta objekt i lärandet. Enligt studenterna har tentamen en struktur av sammanhang och helhet. Den efterfrågar inte fragment av kunskap,
utan kräver att kunskap från olika områden kopplas ihop. Det räcker inte med att återge fakta eller ett skeende, direkta objekt ska
kunna förklaras utifrån sin struktur och innebörd. En följd av att
denna inriktning i lärandet blir enligt studenterna mer bestående
kunskap. De direkta objekten är inte glömda när tentamen är
genomförd. Studenterna reagerar på den aktuella terminens tentamen där det fanns specifika frågor att besvara. Reaktionerna pekar
på att utformningen uppfattas som en fragmentarisering av kunskap. Den karaktären på möjliga direkta objekt uppfattas efterfråga
andra handlingar och indirekta objekt i lärandet, nämligen att plugga in och memorera detaljer. Det stämmer inte med de föreställningar som finns om lärande i förhållande till PBL. I terminstentamen förväntas innehållet vara fokuserat på områden som uppfattas
som centrala i utbildningen och för yrket, dvs. att dessa båda externa horisonter sammanfaller.
Urskiljningsprocess på metanivå som indirekt objekt

Mot bakgrund av studenternas dominerande känsla av att det som
är aktuellt att rikta sitt lärande mot, möjliga direkta objekt, är
mycket otydligt framträder ett indirekt objekt av annan karaktär än
det som beskrivits i föregående avsnitt. Intentionen är att urskilja
vad som kan vara direkta objekt.
En förutsättning i lärande är, enligt Marton och Booth, att
möjliga direkta objekt som kan bli föremål för uppmärksamhet
urskiljs från omgivningen. Indirekta objekt av den karaktär som
framkommit ovan innebär att ett urskiljande av möjliga direkta
objekt görs, eller har gjorts, i processen att ta sig an dem i lärandet.
Studenternas aktivitet i lärandet som kännetecknas av urval, prioritering och relevansbedömning, är indikation på en urskiljningsprocess som relaterar till en annan nivå i lärandet än den som beskrivits i förhållande till en specifik situation eller ett fenomen.
Huvudinriktning när det gäller urval och prioritering är en process
som syftar till att försöka urskilja vad som kan vara direkta objekt
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och hur de kan se ut. Urskiljningsprocessen rör inte bara enskilda,
avgränsade, möjliga direkta objekt, utan hela utbildningen och
yrkets innehåll. Studenterna försöker besvara frågor som: Vilken
struktur kan direkta objekt ha - vad är helheter, hur mycket omfattar objekten, vilka delar finns och hur hänger de ihop, vad ska vara
med, vad ska inte vara med? Frågor som rör de referentiella aspekterna är också aktuella: Vilka innebörder har objekten? Vilka frågor
går att ställa om legitimitet i ett innehåll? Nivån kan beskrivas som
en urskiljningsprocess på metanivå. Helheten är relaterad till innehållet i hela utbildningen, delarna består av fenomen, situationer,
teman och tematiska fält och dess horisonter. Studenterna inriktar
sig på att urskilja hela denna kontext, förstå hur de ska göra urval
och prioritera inom denna och hur avgränsningar kan göras mot
andra kontexter.
Handlingar som understödjer det indirekta objektet att urskilja
karaktären på övergripande nivå, sammanfaller till stora delar med
de arbetsformer och tillvägagångssätt som kan hänföras till det
indirekta objektet att förstå och skaffa sig handlingsberedskap.
Skillnaden är just intentionen som utmärker dessa handlingar. I
första hand är handlingar i förhållande till detta objekt förknippade
med basgruppsarbetet och förberedelser till dessa träffar, samt till
föreläsningar, dvs säga arbetsformer förknippade med skolan som
kontext. Den praktiska lärkontexten är också betydelsefull i denna
urskiljningsprocess, men där framträder den som mindre problematisk och till sina delar tagen för given.
Basgruppen är ett forum för urval, prioritering och relevansbedömning av möjligt innehåll i utbildningen. Handlingarna i basgruppen syftar i det här sammanhanget till att överhuvudtaget få
syn på, och ringa in vad som kan vara direkta objekt. Lärandet är
inte konkret inriktat på ett speciellt fenomen eller en situation som
rör innehållet i utbildningen. Det finns föreställningar om, och upplevelser av, att det finns direkta objekt att lära sig, men det är oklart
vilka de är och hur de ser ut. Studenternas bedömningar av relevans
tyder på att dessa föreställningar, och upplevelser, bygger på uppfattningar som har med studenternas externa horisonter att göra. De
uppfattar att de ska lära sig direkta objekt som är relaterade till
yrket och till tentamina, men vet inte riktigt vad det innebär. Föreställningarna driver till viss del arbetet i basgruppen. Arbetet består
i att lyssna på kurskamraterna, tillsammans tolka presenterade utgångspunkter, och styra arbetet i gruppen till frågor som ger tydlig
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vägledning om vad som ska studeras. Gruppen söker också vägledning av handledaren, som förmodas känna till de direkta objekten.
Basgruppsarbetet i den egna gruppen räcker inte alltid till för att nå
tillräcklig säkerhet. I sökandet efter ledtrådar till möjliga tänkta
objekt görs jämförelser med vad kamraterna i andra grupper har
kommit fram till.
I relation till basgruppsarbetet, präglas studierna av orientering
mot att konkretisera innehållet i utbildningen. Studenterna försöker
med hjälp av utgångspunkterna som används, frågeställningar som
gruppen formulerar och andra ledtrådar om innehåll, skaffa sig
underlag för möjliga direkta objekt i sitt lärande. Handlingar i lärandet blir att söka litteratur och andra källor, avgränsa avsnitt i
dessa och anteckna. Att anteckna framstår som viktigt. Anteckningar är dels ett sätt att avgränsa (urskilja) direkta objekt, dels ett
sätt att formulera struktur och innebörd i dessa med egna ord. Det
blir en väg att pröva den egna förståelsen. Inriktningen, det indirekta objektet, är att samla information som ger en tydligare bild av ett
innehåll som kan utgöra möjliga direkta objekt.
Det finns likheter med denna urvals- och prioriteringsprocess i
basgruppsarbetet och uppfattningar av föreläsningars funktion.
Båda undervisningsformerna innebär handlingar som är riktade mot
en urskiljningsprocess av möjliga direkta objekt. Här framkommer
samma skillnad som när det gäller det indirekta objektet att nå förståelse. I basgruppen är det en bearbetning som pågår för att urskilja möjliga direkta objekt i ett större sammanhang. När det gäller
föreläsningar handlar det i större utsträckning om envägskommunikation, en person med auktoritet har gjort urval, vilka studenten tar
del av. Studenterna framhåller att det känns bra när innehållet i en
föreläsning stämmer överens, känns igen i källor som används i de
egna studierna. Denna känsla kan tolkas som att det blir en bekräftelse på att den egna urskiljningsprocessen är inriktad mot relevanta, möjliga direkta objekt. En betoning finns också på att föreläsningar ska vara en säkerhet för att inte missa viktigt innehåll. Det är
tydligt att det är någon annan, än den som lär, som gör ett urval och
visar på direkta objekt.
Praktiken ger en bild av att studenternas handlingar och indirekta objekt är präglade av att direkta objekt uppfattas som till viss
del självklara och oproblematiska att urskilja. Den externa horisonten, det tematiska fältet är yrket, och det som studenten ser, upplever och gör är teman i lärandet som framstår som lätta att koppla
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till det tematiska fältet. Det finns konkreta personer som utför det
studenten själv ska kunna göra, och det går att göra jämförelser
med andra personalkategorier. I praktiken möter studenten situationer som omedelbart uppfattas som relevanta att kunna hantera.
Detta medför att studenterna genom att vara i miljön och pröva sig
fram, både i tankar och handlingar, får bekräftelse på relevansen i
sitt urskiljande av vad som är möjliga direkta objekt, och även hur
de klarar av att hantera dessa.
Bedömningar som studenterna gör i sin urskiljningsprocess
bygger på uppfattningar av relevans. I det sammanhanget kan det
vara av värde att försöka förstå vad som utgör intern och extern
horisont. Den interna horisonten i det indirekta objektet är att urskilja direkta objekt i förhållande till en viss situation: Vad är viktigt att förstå och kunna göra i en viss situation? Den externa horisonten blir synlig i frågor som: Vad är viktigt, väsentligt, att kunna
i förhållande till yrket?; Vad är viktigt, väsentligt i förhållande till
att klara tentamina? Uppfattningen av relevans skulle därmed ha
två utgångspunkter, en intern och en extern horisont som uppenbarligen är interrelaterade.
En intressant jämförelse kan göras mellan ovan beskrivna
urskiljningsprocess och cueseeking (Miller & Parlett, 1974). Studenternas utnyttjande av basgruppsarbetet när det gäller urval,
prioritering och bedömning av relevans har klara likheter med innebörden i detta begrepp. I en tidigare studie har jag beskrivit denna
företeelse i basgruppsarbete med leken ”Gömma nyckel” eller
”Fågel , fisk eller mitt i mellan?” som metafor (Silén, 1995). Studenterna försöker komma underfund med VAD utbildningssystemet kräver att de ska lära sig (framförallt kopplat till tentamen).
Även när det gäller föreläsningar framkommer i den här studien
paralleller till cueseeking. De bedöms som viktiga och kan ses som
en "genväg" till möjliga direkta objekt. En mer nyanserad bild, än
den som anvisats till ovan, av studenternas sökande efter VAD de
ska lära sig, framträder i den här studien. Den cueseeking som förekommer i basgruppen handlar inte i första hand om en detaljnivå,
vilka fakta som är relevanta att lära sig för att klara tentamen. Istället präglas sökandet av att försöka nå förståelse, och att se sammanhang i det som finns att lära sig. Eventuellt går det att tala om ett
djupinriktat förhållningssätt att söka vad det är som är relevant att
lära sig i den kontext som är aktuellt. Ett stöd för en sådan argumentation är att studenterna framhåller relevans i förhållande till en
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extern horisont att vilja kunna det man behöver för att klara att
utöva sitt yrke, inte bara en extern horisont att klara tentamen. Den
aspekten finns med även när det gäller föreläsningar. Risken finns
dock att de kan bli ett led i ett ytinriktat förhållningssätt, dvs det
indirekta objektet blir att kunna återge någon annans (föreläsaren)
uppfattning av ett fenomen.
De båda indirekta objekt som framträder i studenternas lärande
som direkt gäller innehållet är interrelaterade. Urskiljandet av vad
som uppfattas som direkta objekt får betydelse för att, och hur, en
speciell situation eller ett fenomen diskuteras. Resonemang om
speciella fenomen och situationer påverkar uppfattningarna av vad
som är relevant, och vad som ska prioriteras. I det här sammanhanget kan det ha betydelse vilket av de indirekta objekten som
dominerar. Om fokus blir sökandet efter att urskilja speciella situationer och fenomen, och bearbetning för att nå förståelse för dessa
och de sammanhang de ingår kommer i bakgrunden, finns en stor
risk att lärandet kommer att innebära en ytinriktad cueseeking.
Undervisningssituationens krav som indirekt objekt

Ytterligare två kategorier av indirekta objekt framträder i studenternas lärande, undervisningens krav och att bringa ordning i lärsituationen (redovisas i nästa avsnitt). Dessa indirekta objekt har inte i
första hand innehållet i utbildningen i fokus.
Det indirekta objekt som rör utbildningens krav går att ana
tendenser till i resonemanget om ytinriktad cueseeking. Studenterna
beskriver handlingar som har intentionen att "klara av" förelagda
uppgifter från utbildningen. Möjliga indirekta objekt som har med
innehållet att göra är inte i fokus. Inriktningen är att hantera uppgifter, tentamina och uppfattade ramar som avgör om man blir godkänd.
Studenternas handlingar går ut på att att urskilja och förstå
utbildningens intentioner, avseende vilka krav som ställs för att bli
godkänd. En klar parallell finns i karaktären till de ovan beskrivna
indirekta objekten, men i det här fallet är de möjliga direkta objekten relaterade till ramarna i utbildningen. Handlingar som gör sig
gällande är i första hand förknippade med studieuppgifter och tentamina. Det är när studenterna uppfattar en konkurrenssituation
mellan inriktningen på att förstå och andra krav, som detta indirekta objektet framträder. Med minimal insats gällande innehållet
satsar studenterna på att, "klara" exempelvis seminariet/rapporten.
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Det förefaller som om en extern horisont, representerad av
utbildningens krav för att bli godkänd, har mycket stor inverkan på
studenternas lärande. Det skapar en situation där tentamen i sig blir
studenternas direkta objekt. Avsikten med lärandet, det indirekta
objektet, blir att klara av tentamen. Denna avsikt präglas också av
en urskiljningsprocess, men den får en annan karaktär än den som
tidigare beskrivits. Den urskiljningsprocess som tidigare beskrivits
syftar till att komma underfund med möjliga direkta objekt och
deras relevans i förhållande till yrket, och utbildningen, på olika
nivåer. När utbildningens krav på godkänd dominerar bedömningen
av relevans, blir urskiljningsprocessen inriktad på att komma
underfund med vilka möjliga direkta objekt som kommer att efterfrågas. En sådan urskiljningsprocess kan bli ytinriktad i bemärkelsen att studenterna inte själva tar ställning till relevans i innehållet.
De går miste om den egna vägen, de egna tänkandet, fram till att
konstruera uppfattningar av vad som är möjliga direkta objekt, deras inbördes relationer och deras strukturella och referentiella
aspekter i relation till olika tematiska fält. Studenternas handlingar i
lärandet, blir sökande efter ledtrådar som ger "färdiga" svar på
frågor som: Vilka möjliga direkta objekt finns?, Hur ser de ut?,
Varför är de relevanta? Tid prioriteras för studier av innehåll som
uppfattas efterfrågas i utbildningen, även om relevansen inte har
någon klar innebörd för studenten. När tentamen i sig blir direkt
objekt kan studenterna också "ge upp" tidigare beskrivna indirekta
objekt, som att integrera kunskaper från olika ämnesområden för nå
förståelse för ett fenomen och/eller en situation. Det underlättar
exempelvis en eventuell omtentamen om en uppdelning görs av
olika ämnesområden. Den här bilden av studenternas lärande i förhållande till tentamen präglas av beroende, snarare än självständighet. I grunden finns även i det här beteendet ett självständigt
handlande, studenterna försöker själva hantera den situation de
uppfattar befinna sig i. På goda grunder går det ändå att påstå att
det inte främjar lärandet.
Även när det gäller studieuppgifter framkommer detta indirekta
objekt. Själva uppgifterna betraktas som objekt (att de är uppgifter)
och innehållet i dem är möjliga direkta objekt, som rör själva innehållet i utbildningen. Både handlingar och inriktning kan i uppgifterna vara påbjudet av utbildningen. Ett exempel är en uppgift där
avsikten är att studenten ska lära sig förstå vägar att planera omvårdnad för en patient efter en omvårdnadsteoretikers struktur
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(s 85). Studenterna kan komma att betrakta uppgiften i sig som ett
direkt objekt. Handlingar blir genomförandet av uppgiften, det indirekta objekt blir att klara uppgiften. Innehållet i uppgiften tillhör ett
annat tematiskt fält och framstår som sekundärt.
I dilemman som uppstår mellan teori och praktik tycks innebörden i olika indirekta objekt och olika lärkontexter utsättas för konkurrens. Studenterna uppfattar i vissa fall att "verkligheten", praktiken som lärkontext, inte stämmer överens med skolans lärkontext.
I bedömningen av vilka indirekta objekt, relaterade till olika lärkontexter, som ska vara i fokus tar inriktningen att "klara uppgiften" över. Det blir en kollision mellan olika externa horisonter i
lärandet, yrket kontra krav i uppföljningar som uppfattas som en
grund för att bli godkänd.
Bringa ordning i lärsituationen som indirekt objekt

Den andra kategorin av indirekta objekt som är relaterade till
undervisningssituationen framträder i samband med studenternas
berättelser om hur de strukturerar sin lärsituation. Dessa handlingar
syftar till att strategiskt ordna lärsituationen och påverka den
utifrån egna önskemål. Handlingarna består i huvudsak av planering när det gäller att aktualisera vissa aktiviteter, hur tiden ska fördelas mellan dessa, och vad de kan innehålla. Inriktningen rör innehåll i utbildningen på ett organisatoriskt plan, inte själva karaktären
i innehållet.
En del i handlingarna som syftar till ett lärande i den praktiska
utbildningen är studenternas egen planering. Studenterna planerar
sitt schema, en inlärningsplan, samt när och hur de ska genomföra
olika studieuppgifter. Handlingarna präglas av avsikten att bringa
ordning, och skaffa sig en struktur för hur tiden ska utnyttjas. När
schema läggs styrs tankarna av att skaffa sig förutsättningar att lära
på ett bra sätt. Exempelvis hur handledaren kan utgöra ett bra stöd,
att följa patienters sjukdomsförlopp och rytmen på avdelningen.
Avsikter som är marginella i förhållande till själva innehållet i lärandet blir också framträdande. Det kan röra den sociala situationen, som att få tillfälle att resa hem, hänsyn till familjen och/eller
kompisar, barnpassning. Hänsyn tas vid schemaläggningen till att
ha tid att läsa inför tentamina. Den aspekten innebär att ett annat
tematiskt fält än yrkespraktiken tar överhanden. Återigen framträder att målet att klara tentamen uppfattas tillhöra ett annat tematiskt
fält, dvs skolan som lärkontext. Studenterna separerar direkta
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objekt som uppfattas tillhöra olika tematiska fält. Möjliga direkta
objekt i praktiken lär man sig på avdelningen, och möjliga direkta
objekt som följs upp på tentamen lär man sig genom teoretiska
studier.
Att upprätta en inlärningsplan är en uppgift, en handling som är
bestämd av utbildningen. Studenterna tycks uppfatta det som en
handing att lära. Inlärningsplanen ger en viss mental struktur för
lärandet i praktiken. Studenten tänker igenom och skriver ner sina
uppfattade möjliga direkta objekt, och hur de avser att gå tillväga
för att lära sig dessa. Överväganden görs avseende tidigare
erfarenheter, vad man tycker sig kunna, terminsinnehållet (tolkade
möjliga direkta objekt) och karaktären på aktuell avdelning där
praktiken genomförs. Inlärningsplanen betraktas också som en
kommunikationskanal till övriga, handledare och lärare, som är
involverade i att ge återkoppling på lärandet.
Egen planering präglar både studenternas sätt att ta sig an den
praktiska utbildningen, uppläggning och genomförande av förelagda studieuppgifter och de egna studierna. Planeringen kan vara ett
uttryck för försök att överblicka och tydliggöra det som går, i en
lärsituation som till sina delar upplevs kaotisk. Den stora och svåra
frågan VAD studierna ska inriktas på står ständigt för dörren. Praktiken och studieuppgifterna är inte detaljstyrda, men de är ändå något konkret som ska göras. De blir ett innehåll i utbildningen som
kan bli föremål för planering, ett visst urskiljande av objekt har
gjorts av utbildningssystemet.
Relevans som drivkraft och lärobjekt
Begreppet relevans har varit aktuellt på olika sätt i föregående analyser av indirekta objekt och handlingar. Marton och Booth (1997)
betecknar uppfattningen av relevans som drivkraft i lärande. Relevans innebär att det finns en uppfattning om ett meningsfullt
samband mellan ett objekt och det sammanhang detta förekommer
i. Uppfattningen av att ett sådant samband föreligger blir en drivkraft i lärandet menar Marton och Booth. Analysen av studenternas
berättelser bekräftar relevans som central i förståelsen av vad som
bidrar till att studenterna gör vissa val, och vad som motiverar lärande. En utvidgad innebörd av relevans framträder också i de här
analyserna och tolkningarna - relevans som lärande. Relationen
mellan ett objekt och dess sammanhang är inte alltid given och
uppenbar för studenten. Att förstå och skaffa sig en uppfattning av
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en sådan relation framstår som ett lärobjekt. Ett lärande som kräver
”sin” HUR-dimension, avseende handlingar och indirekta objekt.
Relevans som drivkraft

Studenternas upplevelser av relevans framstår som en tydlig drivkraft i lärandet. Relevans utgör underlag för bedömning av vad som
kan vara lärandets objekt, och HUR lärande i förhållande till detta
skall uppnås. Studenternas uppfattningar av struktur och innebörd i
relevans är relaterade till interna och externa horisonter för möjliga
direkta objekt, tillhörande olika teman och tematiska fält. Dessa
uppfattningar påverkar de indirekta objekten, dvs. inriktningen i
lärande, och avgör hur studenten tar ställning till ändamålsenliga
handlingar som stämmer överens med det indirekta objektet. Relevans som drivkraft genomsyrar samtliga de indirekta objekt som
tidigare har beskrivits.
De externa horisonter som framstår som mest betydelsefulla i
lärsituationen är dels yrket, dels utbildningens sanktionsmöjligheter
när det gäller godkänd eller icke godkänd. I bedömningen av vad
som är möjliga direkta objekt är dessa externa horisonter avgörande. Det påverkar eller kan sägas vara grunden för den urskiljningsprocess på metanivå, som beskrivits som ett fundamentalt indirekt
objekt, i studenternas lärande. Dessa externa horisonter blir också
avgörande när studenterna bedömer identifierade lärobjekt. Med i
bilden av hur läobjekt ska hanteras finns också den sociala situationen som extern horisont.
Interna horisonter, exempelvis uppfattningar av vad förståelse
och handlingsberedskap betyder i förhållande till identifierade objekt, har relationer till externa horisonter. Det kan röra sig om föreställningar att yrket kräver förståelse och handlingsberedskap, och
också att en tentamen efterfrågar detta. Inriktningen blir att nå
förståelse. I det fallet sammanfaller dessa båda externa horisonter,
och verkar i lärandet åt samma håll. I andra situationer blir det i
stället en konkurrens mellan externa horisonter, som i sin tur påverkar interna horisonter. Ett exempel är när praktikplatsen ifrågasätts.
Det sker i relation till uppfattad relevans i förhållande till det
tematiska fältet som i studenternas tolkning utgör terminens
innehåll. Två aspekter framträder i detta hänseende. Det indirekta
objektet kan vara att i första hand klara tentamen. Då är praktikplatsen ett sätt att få konkret hjälp med terminens innehåll. Ett
annat indirekt objekt kan vara att få olika perspektiv, variation, på
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situationer och fenomen för att öka förståelsen. Det går att nå
genom att få möjligheter att koppla ihop teoretiska studier och det
man ser och gör på avdelningen. När de uppfattade tematiska fälten
yrket och krav i utbildningen sammanfaller, blir ovanstående två
aspekter två sidor av samma mynt.
Relevans som lärobjekt

Relevans som drivkraft är, som framgått av ovanstående, relativt
tydlig i studenternas lärande. En kompletterande innebörd framträder nämligen relevans som lärande. Det pekar mot ett överskridande av det relevansbegrepp som beskrivs av Marton och Booth
(1997). Förståelse och uppfattningar av relationer mellan olika
objekt och dess kontexter blir lärobjekt. Relevans som lärobjekt
förefaller vara knutet till studenternas osäkra lärsituation. Direkta
objekt, VAD man ska lära sig och varför, väljs inte ut, visas fram
och avgränsas av utbildningssystemet. Studenterna måste själva ta
ställning till vad som kan vara möjliga direkta objekt, och hur de
förhåller sig till externa och interna horisonter. Struktur och innebörd i relevans är inte given för konkreta uppfattade direkta objekt i
den urskiljning som utgör grunden i lärande. Av den anledningen
blir ett lärande som är inriktat på att ta ställning till och bygga upp
en förståelse för relevans aktuell. Särskilt tydligt framstår detta lärande i förhållande till den urskiljningsprocess på metanivå som
identifierats som indirekt objekt, men även när det gäller de andra
indirekta objekten blir lärande av relevans aktuellt.
Relevans som lärobjekt framstår som relaterat till att studenterna utmanas att bearbeta, och ta ställning till relevansen i det de lär
sig. De tvingas bygga upp en egen föreställning i förhållande till
innehållet i utbildningen. Detta visar sig i de situationer då studenterna upplever en konkurrens mellan olika externa horisonter. Ett
exempel är studenternas hantering och inställning till studieuppgifter. Tillvägagångssätt att genomföra uppgiften, och även processer
som innebär urskiljande av möjliga direkta objekt (innehåll i uppgiften) är till stora delar redan bestämt. Om innehållet i uppgiften
uppfattas som relevant (omfattning, nytta, koppling till yrket, få
upp ögonen för något) inriktas handlingarna på att koppla ihop teori
och praktik, förstå samband och prestera ett bra resultat. Om uppgiften inte uppfattas som relevant blir en del i lärandet i stället
fokuserat på att försöka komma underfund med vad "utbildningen
har tänkt". Jämfört med basgruppsarbete tar studenterna inte i
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samma utsträckning ställning till varken HUR- eller VADdimensionen i sitt lärande när det gäller studieuppgifter. Studenternas urskiljningsprocess blir inte inriktad på relevansen i innehållet,
utan den externa horisonten att bli godkänd. När studenterna är
inriktade på yrket som tematiskt fält, och tar ställning i förhållande
till detta, kan de komma fram till andra uppfattningar av uppgifternas relevans. Ytterligare en aspekt framkommer i det här sammanhanget. Studenterna uttrycker att de efter genomförandet av uppgiften bedömer relevansen annorlunda. Uppgifterna kan bli utmaningar i lärandet, variationer för att stimulera lärprocessen. Innebörden
av att "inse" relevans i en uppgift när den har bearbetats och undersökts kan betraktas som ett lärande. Studenten har förändrat sitt sätt
att se på fenomenet, relationen mellan fenomenet och tematiska fält
bedöms utifrån nya utgångspunkter.
Skillnader framträder som har att göra med om studenterna tar
ställning till relevans eller mer okritiskt övertar auktoriteters uppfattning. I grunden för studenternas uppfattningar att föreläsningar
utgör relevanta urval av möjliga direkta objekt, finns antaganden
om att dessa är relaterade till yrket och tentamen, och att den som
håller i föreläsningen "kan" området. Urvalet är gjort av utbildningssystemet, dvs den kontext som också står för bedömningen av
VAD studenten har lärt sig. Relevans blir inte föremål för granskning på samma sätt som innehåll behandlat i ett forum som basgruppen.
En variant, med annan karaktär, på temat att mer okritiskt
"överta" uppfattningar av relevans är den praktiska utbildningen.
Ett övergripande intryck som studenternas berättelse om praktiken
ger, är att det för dem är självklara möjliga direkta objekt de ska
lära sig. Urskiljandet av möjliga direkta objekt framstår inte som
problematiskt. Studenterna beskriver sina handlingar i lärandet som
om dessa hela tiden är inriktade på att leda till ett lärande av för
dem relevant innehåll. På praktikplatsen möter studenten, eller
söker upp, situationer och fenomen som de har intentionen att
förstå, vilja lära sig hantera och uppfattar som relevanta att lära sig.
Den externa horisonten är uppenbarligen här yrket. Relevansen
framstår som tydlig, det som framträder i praktiken är meningsfullt
att lära sig, det är den "verklighet" studenten föreställer sig ska bli
hanterbar genom utbildningen. Studenten står bokstavligen mitt i
miljön av möjliga direkta objekt, den är temat som är föremål för
hantering, yrket som tematiskt fält och andra fält som finns i nära
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anknytning till detta är möjliga att urskilja. En förklaring till
studenternas omedelbara, självklara förhållningssätt till sitt lärande
i praktiken kan finnas här. Det tydliga samband studenterna ser
mellan den externa horisonten, dvs det tematiska fältet, och det
innehåll de uppfattar att de lär sig (direkta objekt), och ska lära sig
(möjliga direkta objekt) medför att en urskiljningsprocess på
metanivå av tematiskt fält redan är klar. Det finns personer som
utövar yrket, det studenten strävar att lära sig, och det är möjligt att
få direkt återkoppling på egna uppfattningar av direkta objekt,
VAD man har lärt sig (förstår, kan göra osv). Återigen (s 234)
inställer sig den angelägna frågan om studenterna tar sig an
relevans som ett möjligt direkt objekt med djupinriktad förståelse,
eller om lärandet är ett okritiskt övertagande av presenterade
uppfattningar.
Variation
Variation är ytterligare ett centralt begrepp i Martons och Booths
teori. De menar att variation är förutsättning för att lärande överhuvudtaget ska komma till stånd. Variation innebär, enligt min
tolkning, att den som lär måste uppfatta skillnader, den egna uppfattningen måste utmanas genom att det finns något annorlunda att
jämföra med och ta ställning till. Uttryck för behov av variation
framkommer på olika sätt i studenternas berättelser. I den här studien kan inte eventuella förändringar i studenternas uppfattningar
när det gäller direkta objekt analyseras. Det tillhör som jag
bedömer det VAD-dimensionen. Istället är fokus i denna analys
betydelsen av variation i relation till HUR-dimensionen i lärande.
Ur den aspekten framträder studenternas eget förhållningssätt till
variation som intressant. Studenterna framhåller på flera sätt att de i
sina handlingar och tidigare beskrivna indirekta objekt, eftersträvar
variation. Det gäller i första hand de indirekta objekten som rör
förståelse och handlingsberedskap, och urskiljningsprocessen på
metanivå.
I forum där det finns möjligheter att interagera med andra
personer och aktuellt innehåll, efterfrågar och framhåller studenterna betydelsen av vidgade perspektiv, och utmaning av det egna tänkandet. Det gäller inte minst basgruppsarbetet. Att höra vad andra
har läst, och att pröva sina egna tolkningar, ger perspektiv åt de
egna studierna. Det går att jämföra egna handlingar och tankar med
andra. Strukturella aspekter som framträder i basgruppen är att hel- 246 -

heten utgörs av ett forum där det finns gemensamma intressen att
lära. Deltagarna har skaffat sig uppfattningar genom att förbereda
sig på olika sätt, de uttrycker och resonerar om dessa, vilket kommer att utgöra delar i denna struktur. Andra delar utgörs av själva
materialet som används, utgångspunkter, litteratur och erfarenheter.
Referentiella aspekter, dvs innebörder i basgruppens funktion i
lärandet, är flera. Genom basgruppsarbetet får studenten syn på och
får möjligheter att pröva relevansen och strukturer i det egna lärandet. Diskussionerna och resonemangen ger olika infallsvinklar på
hur fenomen och situationer kan uppfattas. Basgruppsarbetet skapar
därmed en lärsituation där variation utgör en bas.
Genom medverkan i föreläsningar eftersträvas att innehållet
som presenteras väcker intresse och kanske medvetenhet om
infallsvinklar och område studenten inte tänker på själv. Det skulle
kunna förstås som att föreläsningen ger en form av variation, perspektiv på ett tema, tematiskt fält eller fenomen. Andra infallsvinklar än de studenten urskiljer på egen hand kan bli synliga, och leda
till reflektion angående ett fenomens struktur, innebörd och horisonter. Det kan också röra sig om att föreläsningen leder till att den
egna uppfattningen av vad som är tematiskt fält, och innehållet i
detta, ifrågasätts. Föreläsaren kan exempelvis visa på nya områden
eller aspekter som studenten dessförinnan inte har uppfattat tillhöra
yrket.
Den praktiska utbildningen visar också att studenterna söker
variation. Uppfattningen av avdelningars relevans är relaterad till
att praktikplatsen i sig erbjuder upplevelser av variation. Handlingar i lärandet består i det här sammanhanget av att vara på praktikplatsen, observera, lyssna, fråga, slå upp ord man inte förstår, känna, pröva på, vara där - använda alla sina sinnen. Praktiken skulle
kunna betraktas som en lärmiljö där det finns en "naturlig" variation. Studenterna beskriver att de lär sig när det händer saker. Avdelningar där inte en uppenbar aktivitet kan urskiljas, uppfattas inte
som värdefulla i lärandet. "Händelser", aktivitet, som kan uppfattas
av flera sinnen, framstår som betydelsefulla variationer. De kan
leda till perspektivvisering, och förändrade sätt att uppfatta vad
som är möjliga direkta objekt och innehållet i dessa. Att koppla
ihop teoretiska studier med skeenden i praktiken är handlingar som
studenterna använder i sitt lärande. De prövar sina handlingar och
tankar, jämför, känner igen sig och ser skillnader från de olika perspektiven. Det som görs och förekommer i praktiken kan bekräftas
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eller förkastas i teori, och tvärtom. Händelser i praktiken kan stimulera till ett indirekt objekt som utmärks av en vilja att förstå situationer och fenomen på ett djupare plan, mer omfattande och komplexa strukturer. Upplevelser, exempelvis möten med patienter, ger
upphov till indirekta objekt som har inriktningen att leda till förståelse, empati, på ett emotionellt plan. Att ta del av teori och information i skrivet material kan ge stimulans att förstå, och urskilja
möjliga direkta objekt. Teoretiska perspektiv bidrar till nya strukturer och ny mening i de uppfattningar av fenomen och situationer
som studenterna har. Teori kan också leda till att det går att urskilja
ett möjligt direkt objekt, som inte fanns i medvetandet innan. Det
sistnämnda resonemanget visar på att teoretiska aspekter relaterat
till en konkret "verklighet" kan vara variationsmöjligheter som bidrar till lärande.
Vilken karaktär har då variationerna i praktiken? Den frågan
blir inte minst relevant om den sätts i relation till den uppenbara
skillnad som studenterna gör avseende lärande i praktiken och föreställningarna om vad som förväntas i tentamina. När det är dags för
tentamen och/eller vissa studieuppgifter ska genomföras, uppfattas
det som något utanför praktiken. Ledighet planeras in för att kunna
studera till tentamen och en del uppgifter görs för att de ska göras.
Frågan som infinner sig är - Innebär variationerna i den praktiska
utbildningen även teoretiska perspektiv? Uttalas krav på formulering av strukturer och innebörder på ett mer generellt plan, eller är
variationerna framför allt knutna till ett oreflekterat handlingsplan?
Studenterna beskriver att de gör kopplingar mellan teori och praktik, men varför framstår praktiken och skolan som två olika tematiska fält? De här frågorna tillhör samma problemområde som uppmärksammats i samband med indirekta objekt som förståelse och
handlingsberedskap, urskiljning på metanivå och resonemang om
relevans (s 234, 246).
Ett utomordentligt intressant konstaterande kan göras i samband med ovanstående analys av variationsbegreppet i det här
sammanhanget. Studenternas berättelser visar att studenterna själva
upplever ett behov av variation i lärandet, och att de själva tar
initiativ för att få till stånd denna variation. Är det så att upplevelser av eget ansvar och självständighet skapar dessa behov och
handlingar?
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Sammanfattande reflektioner
Martons och Booths modell (1997) är en generell beskrivning av
lärande. Den påvisar att lärande alltid består av en HUR- och en
VAD-dimension, vilka är interrelaterade. Det är karaktären i olika
delar av dessa dimensioner som varierar när det gäller lärande. I
den här studien har teorin använts som analys- och tolkningsunderlag för att om möjligt kunna karakterisera lärandet i en utbildningskontext där de som lär förväntas ta eget ansvar och uppvisa självständighet. Denna kontext är knuten till PBL som koncept.
I de bilder av lärande som växer fram genom studenternas beskrivning av hur de tänker, och går tillväga, framträder fyra indirekta objekt som har grundläggande olika karaktärer. Två av dem
är relaterade till innehållet i utbildningen och två till undervisningssituationen.
När det gäller de två kategorier av indirekta objekt som kan
hänföras till innehållet, har ett av dem inriktning att nå förståelse
och handlingsberedskap. Studenterna eftersträvar förståelse av
olika grader av djupinriktad karaktär, avseende det innehåll har
urskiljts som relevanta, möjliga direkta objekt. Det är ett indirekt
objekt som går att känna igen från andra studier inom den fenomenografiska traditionen (kap 2, s 48). Det andra indirekta objektet
innebär avsikter att urskilja vad som kan vara möjliga direkta objekt i en kontext, på ett mer principiellt och övergripande plan, än
enstaka direkta objekt. Benämning på detta indirekta objekt är
urskiljningsprocess på metanivå. Att benämna urskiljning som ett
indirekt objekt kan framstå som motsägelsefullt i förhållande till
Martons och Booths teori. Den teorin innebär att lärande, att erfara
något, startar med ett urskiljande. Med ovanstående analys som
grund vill jag aktualisera möjligheten att urskiljningsprocesser i
lärande bör kunna ses på olika nivåer.
Handlingar (the act) som är relaterade till avsikten att nå
förståelse, kännetecknas av att studenterna gör urval av fenomen
och situationer De söker fakta gällande dessa från olika källor, som
litteratur, experter, kamrater och praktikplatsen. Handlingarna utmärks också av att fakta och information bearbetas på olika sätt.
Basgruppen används för att undersöka fenomen, skaffa sig bilder
av VAD (möjliga direkta objekt), söka information angående dessa,
samt diskutera och jämföra källor och tolkningar. Basgruppsarbetet
föregås av egna studier som utgör underlag för bearbetningen i
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gruppen. I den praktiska utbildningen försöker studenterna förstå
det de möter genom att använda samtliga sinnen, iaktta, konsultera
olika källor, jämföra det som står i böcker med det som sker i
"verkligheten" och vice versa, samt pröva om de själva kan genomföra olika moment. Att pröva om tankar och handlingar "fungerar"
är ett annat utmärkande drag för handlingar som syftar till att nå
förståelse. I basgruppen prövas tillämplighet i förklaringar genom
att uppfattningar jämförs och relateras till de utgångspunkter (fall)
som används. På praktikplatsen prövas förståelsen genom iakttagelser och direkta handlingar. Dessa handlingar är kopplade till mer
eller mindre omedelbar återkoppling, vilken blir ett led i lärandet.
Handlingar som är mindre aktiva, men med samma avsikt att nå
förståelse, är deltagande i föreläsningar. Föreläsningar ger bilder av
vad som kan vara möjliga direkta objekt och föreläsarens uppfattning av dessa. För studenterna innebär det en informationskälla
som kan användas som förebild och reflektionsunderlag i de egna
studierna.
Det andra indirekta objektet som framkommer, avsikten att
kunna urskilja VAD som är relevant innehåll i utbildningen och
yrket, är till viss del en förutsättning för den process som beskrivits
ovan. Studenterna gör val och fattar beslut om vad de ska ta sig an
att förstå, och kunna hantera. Det blir dock uppenbart att själva urskiljningsprocessen i sig är en del i lärande. Processen skulle kunna
beskrivas som "cueseeking på metanivå". Handlingar med avsikt
att kunna urskilja möjliga direkta objekt, kännetecknas av ett
sökande av källor som kan relateras till de externa horisonterna,
utbildningen och yrket. Källorna analyseras ur olika aspekter:
Vilken relevans har själva källan?; Hur görs avgränsningar?; Hur
ser strukturerna ut?; Vad framstår som väsentligt?; Vad är det som
återkommer?; Vilka samband finns mellan olika källor? I detta
sökande är reflektion över olika signaler som utbildningssystemet
ger en viktig del. Studenterna tolkar exempelvis innebörder i
utgångspunkter som används i basgruppen, målbeskrivningar,
uppgifter och föreläsningar ur aspekten att bilda sig uppfattningar
av vad som är väsentligt att urskilja. Basgruppsarbetet, med
diskussioner och reflektioner, deltagande i föreläsningar och egna
studier, framstår som viktiga replipunkter i handlandet när det
gäller denna urskiljningsprocess. Studentens handlande i praktiken
är också en del i denna urskiljningsprocess. Praktiken studenten
själv upplever, och erfarenheter som andra studenter bidrar med, är
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betydelsefulla externa horisonter (yrket), som utnyttjas för att
bedöma relevans. Det förefaller som om studenterna tar praktiken
som tematiskt fält, som given när det gäller urskiljande. Urskiljningsprocessen framstår som mer problematisk i det tematiska fält
som utgörs av skolan. Det är när de tematiska fälten uppfattas som
att de har liktydiga krav som de utnyttjas tillsammans i denna urskiljningsprocess.
Gemensamma nämnare för de indirekta objekt och de handlingar som beskrivits ovan, är att de utmärks av studenternas egna initiativ och aktiva handlingar. Studenterna visar tecken på handlingar
och förhållningssätt som kan tolkas som uttryck för eget ansvar och
självständighet. Studenten gör sig själv till utgångspunkt i lärandet,
väljer, tar ställning och fattar beslut. Underlag för bedömningar är
uppfattningar av och ställningstaganden till relevans. Relevans relateras till externa och interna horisonter, tematiska fält och teman
som utgörs av föreställningar om yrket och utbildningens krav, och
en känsla av att det är meningsfullt att ta sig an situationen överhuvudtaget. Marton och Booth menar att relevans som den lärande
uppfattar är den drivande faktorn i lärande. Jag påstår, med studenternas berättelser som grund, att det bara är en innebörd av relevans
i studenternas berättelser. I berättelserna framstår studenternas eget
sökande av struktur och innebörd i relevans som lärobjekt. I det lärandet ingår en strävan att bygga upp förståelse av relevans. Den
strävan är i sin tur en del av det lärande som innebär urskiljning på
metanivå, och underlag för att bedöma interna horisonter i identifierade möjliga direkta objekt. Det betyder att det lärande studenterna beskriver också innebär att de själva är "aktiva" aktörer när
det gäller att bilda sig uppfattningar av relevans.
Studenternas egen aktivitet framkommer också i handlingar
som kännetecknas av att de själva söker variation, olika perspektiv,
när det gäller uppfattningar av fenomen och situationer. Variation
är det som Marton och Booth framhåller som avgörande för att
stimulera lärande. Individen måste uppfatta skillnader för att en
tankeprocess och upplevelse av att vilja undersöka och förstå ska
uppstå. Det intressanta i det här sammanhanget är att studenterna
själva väljer strategier som innebär att de kan utmana den egna
uppfattningen, och ta del av andras olika uppfattningar av fenomen.
Praktiken utgör ur olika synvinklar speciella former av variation.
Ett utmärkande drag för lärandet i praktiken är att det där förekommer en "naturlig", kontinuerlig variation, när det gäller hur olika
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situationer och fenomen kan uppfattas. Variationen består framför
allt av händelser, olika aktiviteter i verksamheten på praktikplatsen.
Det kan röra sig om patienter med olika sjukdomar, undersökningar, behandlingar osv. Studenterna får en ström av intryck, handlingar, samtal, mänskligt beteende av hur olika situationer och
fenomen kan gestalta sig och tolkas. De ställs också inför situationer där de måste handla, dvs aktivt ta ställning till hur de uppfattar situationen.
Två indirekta objekt som rör studenternas förhållande till
undervisningssituationen blir också synliga i studenternas berättelser. De indirekta objekten är uppfyllande av utbildningens krav,
och att själv bringa ordning i lärsituationen. Dessa indirekta objekt
innehåller möjligheter till eget ansvarstagande och självständighet i
lärandet, men kan också få motsatta drag. När det gäller utbildningens krav kan de bidra till vidgade vyer och utmaningar, dvs
variation i lärandet. Den egna planeringen tränar studenten att mer
handgripligt organisera sina handlingar i lärandet, och ta ställning
till hur de bäst ska ta sig an olika möjliga direkta objekt. Det
innebär i sin tur att de också tar ställning till hur pedagogiska
möten kan utnyttjas och skapas.
Studenternas handlingar när det gäller utbildningens krav kan
bli inriktat på att klara ålagda uppgifter och det som efterfrågas i
tentamen. Utmärkande är att de inte innehåller de kvaliteter (förståelse, kritisk granskning) som beskrivits i relation till ovanstående
indirekta objekt som är relaterade till innehållet. Urskiljningsprocessen på metanivå kan ges karaktären av ytinriktad cueseeking:
Vad kommer att efterfrågas i tentamen?; Vad är minimikraven för
att passera olika uppföljningar?. Inriktningen på att nå förståelse
och handlingsberedskap kan också äventyras. Det gäller att plugga
in det som kan efterfrågas på tentamen, en uppgift får putsas till så
att den på ytan uppfyller kraven. I planeringen av studierna kan
föreställningar som rör uppföljningar/bedömningar bli indirekt objekt, och konkurrera ut ambitionen att planera hur man lär sig på
bästa sätt. Samspelet, interaktionen, mellan studenternas tolkning
av undervisningssituationen och hur det inverkar på HUR-dimensionen och föreställningar avseende VAD-dimensionen, framkommer i dessa indirekta objekt. Två huvudaspekter, som interagerar,
förefaller vara betydelsefulla i det här sammanhanget. Det är dels
studenternas egen aktivitet och möjligheter att påverka sitt lärande
och bedömningar, dels uppfattningar av vilken extern horisont som
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är mest avgörande i lärsituationen. När studenterna inte själva
arbetar fram och tar ställning till förutsättningarna att lära, handlingar och indirekt objekt i lärandet, finns en benägenhet att skolan
som extern horisont tar över. Den horisonten innebär i det här avseendet att bli godkänd, exempelvis genomföra en uppgift som inte
direkt upplevs relevant. Till sina delar kan bedömningen av relevans verka åt samma håll. Det gäller framför allt när studenterna
föreställer sig att de egna uppfattningarna om relevans sammanfaller med det som efterfrågas. Återigen framstår betydelsen av att
låta bildandet av uppfattningar när det gäller relevans bli en del i
lärandet.
Den tidigare analysen av studenternas berättelser om att lära i
relation till undervisningssituationen (kap 10), indikerade att studenternas kontroll över uppföljning och bedömning av målen
(direkta objekt) för utbildningen är betydelsefull. Ramarna när det
gäller uppföljningar och bedömningar i undervisningssituationen är
enligt tidigare analys bestämda av lärarna, och studenterna har små
möjligheter att påverka. Det är en faktor som framstår som betydelsefull för studenternas beroende och därmed också mer ytinriktade
förhållningssätt i lärprocessen. När konkurrens uppstår mellan att
bearbeta fenomen och situationer som i sig förefaller intressanta,
och en uppföljning/bedömning som uppfattas efterfråga något annat, överges omedelbart det första alternativet. Studenterna väljer
att göra det som de bedömer har den största betydelsen för att bli
godkänd i terminen. Störst betydelse, på grund av omfattning, har
terminstentamen och det är också den som ligger till grund för
studenternas prioriteringar i lärprocessen. Terminstentamen uppfattas som avgörande för att bli godkänd för hela terminen. Seminarier/rapporter, basgruppsarbete och praktik är led i ett godkännande, men uppfattas inte ha samma dignitet. En fråga att ställa sig är
hur den uppfattningen uppkommer. Det finns skillnader mellan tentamen och övriga uppföljningar som inte har med omfattning att
göra. Tentamen är den uppföljningssituation där studenterna har
minst inflytande över innehållet och hur det bedöms. I de övriga
uppföljningssituationerna bygger innehållet och bedömningen på
dialog och samråd mellan studenter och lärande, även om avgörandet för godkänd är i lärarnas kontroll. När det gäller tentamen har
studenterna tillgång till målen för utbildningen och de bearbetas på
olika sätt under terminens gång. Studenterna har möjlighet, och antar också den möjligheten, att sätta sig in i vad de innebär. När
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tentamenssituationen blir aktuell ligger tolkningen av målen helt på
lärarna. Lärarna väljer vad som är relevant att följa upp, och de gör
bedömningen av det som studenterna presterar. Jag uppfattar den
kontrollen, helt förbehållen lärarna, i kombination med betydelsen
detta har för studenterna, som den mest avgörande faktorn för motverkan av studenternas eget ansvar och självständighet i lärande.
Förfaringssättet mystifierar tentamen och innebär också att studenterna inte tränar sin förmåga att själva bedöma utfallet av sitt lärande. Det kan också skapa ett beroende av bekräftelse från utbildningssystemet.
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Del V.
Slutsatser och reflektioner
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12. Eget ansvar och självständighet i
relation till lärande - en teoretisk
och empirisk syntes

Den här studien har uppmärksammat ett studentperspektiv på
innebörder i lärande när lärande i stället för undervisning utgör
fokus i en formell utbildningssituation. Utmärkande för utbildningen som studerats är att PBL utgör grund för synen på lärande,
kunskap och uppläggning. Grundläggande antaganden i PBL är att
studentens lärande ska vara i centrum, vilket innebär att självstyrt
lärande är tänkt att vara både mål och medel i utbildningen. Syftet
med studien har varit att med utgångspunkt från studenternas erfarenhetsperspektiv undersöka, och nå fram till en djupare förståelse
av vad självstyrt lärande kan innebära. Under arbetets gång har jag
funnit det begränsande att använda benämningen självstyrt lärande.
I stället utvecklas detta begrepp genom resonemang om eget ansvar
och självständighet i lärande. Studenternas erfarenheter gestaltas i
form av berättelser. En berättelse om lärande över tid, en berättelse
om de mål studenterna strävar efter att uppnå under eget ansvar,
och en berättelse som utgår från frågor studenterna ställer sig och
hanterar i sitt lärande. Studenternas berättelser är de centrala inslagen i den här studien. Dessa har, i syfte att distansera dem från sin
specifika kontext och relatera dem till en diskurs om eget ansvar
och självständighet i lärande, analyserats och tolkats i förhållande
till några utvalda teoretiska perspektiv. I det följande presenteras en
översikt av syntesen av empiriska resultat och teoretisk analys.

Huvudkomponenter gällande eget ansvar och
självständighet
Den utbildning som har studerats utmärks av ett grundkoncept,
(PBL), som avser att ge studenterna möjlighet att ta eget ansvar och
vara självständiga i sitt lärande. Studenternas uppfattningar av
denna lärsituation är till stora delar positiva. Lärande i relation till
att ta eget ansvar är på flera sätt påfrestande, men medför ett
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lärande som ger något mer än det som upplevts i tidigare utbildningar.
I figur 9 nedan illustreras huvudkomponenterna i den lärsituation som skapas av möjligheter i, och krav på, eget ansvar och
självständighet inom ramen för en utbildning.

Figur 9. Eget ansvar och självständighet i relation till lärande

Krav på, och tillvaratagande av möjligheter, att ta eget ansvar
skapar en osäkerhet i lärsituationen för studenten. Utbildningens
uppläggning, och studenternas tolkning av denna, skapar en situation där studenterna känner att de inte vet vad de ska lära sig, och
hur de ska gå tillväga. De ställs inför valsituationer i sitt lärande,
där de upplever att de måste ta ställning och fatta beslut. Reaktionerna är motstridiga inför denna situation. Dels beskrivs upplevelser av frustration, kaos och otrygghet, vilka hanteras genom
sökande av bekräftelse och styrning. Dels väcks nyfikenhet och
upplevelser av att utmaningen ger stimulans. Följden blir vilja att
själv ta sig fram, upptäckt av egna förmågor och förtroende att lita
till sitt eget omdöme. Förhållandet mellan frustration och stimulans
framstår som dialektiskt, och i dialektiken ligger drivkraften att
själv ta sig an sin lärsituation. Jag är benägen att betrakta osäkerheten, i den här bemärkelsen, som den viktigaste drivkraften och en
kärna i ett lärande där studenten ges möjlighet att vara utgångspunkt. Drivkraften bottnar i en djup känsla av att bli utmanad när
det gäller mer eller mindre medvetna, och artikulerade ställningstaganden, i epistemologiska (vad är kunskap, lärande?) och ontologiska frågor (i detta sammanhang antaganden om människans
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natur). Det är egna grundläggande värderingar som studenterna
måste ta ställning till, och det skapar upplevelser av att vara på ett
gungfly - till vem och till vad går det att sätta sin tillit?
De val och beslut studenterna uppfattar att de ställs inför gäller
frågor angående vad man ska lära sig (val och prioritering), hur
man lär sig (förhållningssätt) och att ett lärande kan sägas ske (måluppfyllelse). Frågan om varför ett visst innehåll ska hanteras blir
också aktuell. Det här är klassiska didaktiska frågor läraren ställer
sig, och planerar efter, i en "traditionell" utbildning. Intressant är
att i det här sammanhanget blir dessa frågor genuint angelägna för
studenterna. De agerar som om de uppfattar att det är deras frågor,
de är "delägare" i de didaktiska frågorna. Att som student känna att
innebörden i och svaren på de här frågorna är beroende av egna
ställningstaganden och eget agerande skapar uppenbarligen en drivkraft i studenternas lärprocess. Upplevelsen av att vara delaktig i de
didaktiska frågorna påverkar förhållningssätt och agerande i lärsituationen, både i förhållande till undervisningssituationen och i
det individuella lärandet av ett innehåll. Dessa två dimensioner
interagerar i lärandet och kan egentligen inte separeras. Varken
grundläggande epistemologiska, eller ontologiska ställningstaganden, som denna studie bygger på, eller resultaten, stödjer en åtskillnad. I syfte att tydliggöra vad interaktionen kan innebära framstår
det ändå som framkomligt att beskriva och resonera om varje
dimension för sig, och därefter ta ställning till hur de kan antas
interagera. Följande avsnitt är upplagda enligt den principen.

Lärande i relation till undervisningssituationen
Studenternas berättelser i förhållande till undervisningssituationen
har analyserats och tolkats ur perspektivet student - lärarkontroll,
och antaganden om innebörder i en undervisningssituation. Analysen visar att det i studenternas berättelser finns innebörder som
överskrider den beskrivning Candy (1991) gör när det gäller
självstyrt lärande, gällande denna aspekt. Han framställer självstyrt
lärande som studenternas beroende av möjligheter som ges att
kontrollera undervisningssituationen i olika avseenden. Överskridanden i de här resultaten är förbundna med den dialektik som
uppstår mellan de förutsättningar att påverka som utbildningssystemet erbjuder, och studenternas tolkning och utnyttjande av dessa
förutsättningar. Det dialektiska förhållandet talar för att det är mer
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relevant att resonera om möjligheter att påverka än kontroll av
undervisningen. Det för i sin tur tankar till kommunikation, och
kanske samförstånd, i stället för att en av parterna tar över och
kontrollerar situationen. I figur 10 nedan visas en översikt av dialektiken, och de utfall avseende eget ansvar och självständighet
kontra beroende, som kan uppstå.

Figur 10. Student-lärarkontroll i undervisningssituationen

Utbildningssystemet bestämmer, genom olika ramar och lärarnas
tolkning av dessa, förutsättningarna för studenternas inflytande.
Studenterna påverkar undervisningssituationen genom att tolka,
och utnyttja, de förutsättningar som erbjuds. De förutsättningar
studenterna kan ges möjlighet att påverka i undervisningssituationen berör samtliga didaktiska frågor, vad, hur, varför och inte
minst målen för utbildningen och hur de följs upp. Studenternas
berättelser visar att dialektiken kan leda till att studenterna utnyttjar
möjligheter att påverka sin lärsituation. Egna initiativ tas exempelvis till att påverka pedagogiska möten, välja informationskällor och
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planera aktiviteter. Det kan tolkas som att de känner sig inbjudna
att delta i en förhandling om vad svaren på de didaktiska frågorna
kan, och ska, innebära. De visar självförtroende i att ta sig an de
didaktiska frågorna, och resonerar och handlar på sätt som kan
tolkas som att de uppfattar att dessa frågor är deras angelägenhet.
Berättelserna visar också att dialektiken skapar ett beroendeförhållande till undervisningens ramar. Handlingar relateras då i
första hand till hur krav, som upplevs relaterade till sanktioner från
utbildningen, ska klaras av. I det här sammanhanget framträder
också att studenterna begränsar sig själva. De gör ramarna snävare
än nödvändigt (enligt förutsättningar), och antar inte möjligheter
och utmaningar att själva påverka undervisningen. Analyser (kap
10) blottlägger att detta kan hänga ihop med en komplex
interaktion mellan erbjudna förutsättningar från utbildningens sida
och studenternas utnyttjande. Det mest avgörande för om studenterna ska ta sig an frågorna vad, hur och varför, är deras uppfattning
av möjligheter att påverka hur deras lärande följs upp och bedöms,
dvs målens innebörd. Om studenterna uppfattar att de inte har kontroll över tolkningen av målen, skapas en ovisshet som avgör även
hur studenterna utnyttjar övriga förutsättningar till påverkan. Andra
faktorer som influerar studenterna att utnyttja möjligheter att påverka, är förmåga och självuppfattning relaterade till tolkning av innebörden i vad, hur, varför och målen, i förhållande till det egna
lärandet. Studenter som uttrycker att de har lärt sig att bedöma sin
egen förmåga, och vad som krävs, visar inte samma oro och beroende. Det framkommer också att de upplever att förmågan att
göra egna bedömningar utvecklas under utbildningen. Att kunna
utnyttja möjligheter till påverkan i de förutsättningar som finns,
framstår som ett lärande, inte något statiskt man antingen gör eller
inte gör. Det kan i sin tur betyda att inte heller förutsättningarna bör
betraktas som statiska, de påverkas i interaktionen med studenterna,
om de tillåts göra det.

Individens lärande av ett innehåll
När det gäller det individuella lärandet framkommer också uttryck
för, dels studenter som tar eget ansvar och uppvisar självständighet,
dels ett beroendeförhållande till undervisningssituationen. "Beroendebilden", i detta avseende, blir tydligare när den beskrivs i förhållande till interaktionen mellan individuellt lärande och under- 261-

visningssituationen. I det här avsnittet beskrivs endast uttryck som
präglas av eget ansvar och självständighet. Jag återkommer till "beroendebilden" i nästa avsnitt.
I analysen av studenternas berättelser i relation till Martons och
Booths teori (1997), framträder att möjliga direkta objekt för studenterna är knutna till de övergripande målen, att förstå och klara
av det kommande yrket. Studenternas handlingar präglas av deras
egna initiativ att nå dessa mål i sitt lärande. Inför valsituationer
görs egna ställningstaganden, och lärsituationen påverkas genom
egen planering. Avsikterna med dessa handlingar har relationer till
indirekta objekt av olika karaktär. En översikt av handlingar, indirekta objekt och direkta objekt (övergripande) som relaterar till
uttryck för eget ansvarstagande och självständighet framgår av
figur 11 nedan.

Figur 11. Eget ansvar och självständighet i relation till individens lärande av ett
innehåll

Ett av de indirekta objekten är inriktat på att nå förståelse och handlingsberedskap när det gäller utvalda fenomen och situationer.
Detta indirekta objekt innebär avsikter att nå förståelse på lite olika
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nivåer, men kännetecknas framför allt av det som i tidigare studier
beskrivits som ett djupinriktat förhållningssätt (Marton et al, 1977;
Marton & Booth, 1997). Intresset är fokuserat till budskapen,
huvudpoänger, samband och slutsatser i det som studeras, och som
man möter och försöker hantera. Studenterna strävar efter att relatera, strukturera och organisera innehåll (möjliga direkta objekt) till
en helhetsuppfattning.
Ett andra indirekt objekt är att urskilja vad som kan utgöra
meningsfulla fenomen och situationer i utbildningen och yrket. Det
rör sig om en urskiljningsprocess på övergripande nivå, som kan
benämnas metanivå. Urskiljandet innebär att studenterna gör val
och tar ställning till vad som är möjliga direkta objekt, hur de
gestaltar sig, och hur de förhåller sig till aktuellt tema, möjliga
tematiska fält och externa horisonter. Handlingar i förhållande till
detta indirekta objekt yttrar sig i sökande av information, formulering av egna uppfattningar och jämförelser med olika slag av källor
som handledare, kompisar, föreläsare, förebilder i yrket och litteratur. Avsikten är att försöka göra sig en bild av vad som kan vara
möjliga direkta objekt, bilda sig en uppfattning av vad de innebär,
samt överväga, och ta ställning till, gränser för tematiska fält och
dess tillhörighet när det gäller yrkesdomänen. En förståelse för
domänen på ett övergripande plan blir därmed möjlig att nå. I en
utbildning där domänens innebörder och avgränsningar presenteras
av auktoriteter uppstår troligen inte denna problematisering. Urskiljningsprocessen och upplevelserna av osäkerhet i förhållande
till denna, är enligt studenterna en ständig följeslagare i utbildningen. Studenterna relaterar beskrivningar som rör denna urskiljningsprocess till att utbildningen är upplagd enligt PBL. Lärsituationen uppfattas som ny i jämförelse med gymnasiestudier och/eller
erfarenheter från andra utbildningar. Det som uppfattas som nytt,
och en skillnad mot andra utbildningar, är att innehållet i utbildningen framstår som otydligt, och att det förväntas att studenten
själva tar del i sökande, val och beslut, av vad som är relevant
kunskap i den aktuella utbildningen.
När det gäller de två övriga indirekta objekten (fig 10), att klara
undervisningssituationens krav, och att bringa ordning i lärsituationen, blir lärande i förhållande till undervisningssituationen förgrund, och innehållet i utbildningen bildar bakgrund. Dessa indirekta objekt har därför ett tydligt samband med resonemanget i
föregående avsnitt. Det är intressant att lärandets relation till under- 263-

visningssituationen också framträder som indirekta objekt i det
individuella lärandet. Det stärker dels antagandet om att interaktionen dem emellan är betydelsefull, men ger också ett lite annorlunda
perspektiv avseende innebörder i denna interaktion.
Det indirekta objektet att klara undervisningssituationens krav
har framför allt kopplingar till en bild som speglar studenternas beroende i lärsituationen. Jag återkommer angående beskrivning och
diskussion av beroende i nästa avsnitt. Innebörder i detta indirekta
objekt, relaterade till bilden av eget ansvar och självständighet, är
knutna till studenternas egna initiativ att nå förståelse för samband
gällande tematiska fält som rör yrket, och tematiska fält som utbildningen framhåller och efterfrågar i olika uppföljningar. Jämförelser
mellan yrket som tematiskt fält och utbildningens krav, kan leda till
vilja att reflektera över de egna perspektiven, och de förebilder som
exempelvis den praktiska utbildningen ger. Två aspekter framstår
som betydelsefulla för denna inriktning i det indirekta objektet.
Studenterna måste själva uppfatta att yrkets tematiska fält och
utbildningens krav sammanfaller. Denna uppfattning kan vara mer
självklar (exempelvis att sjuksköterskan måste ha kunskaper om
olika sjukdomstillstånd), men kan också vara beroende av att möjligheter ges att bearbeta föreställningar om samband (exempelvis
behov av omvårdnadsteorier).
Att bringa ordning i lärsituationen framstår som ett betydelsefullt indirekt objekt för studenterna i förhållande till eget ansvar
och självständighet. Möjligheterna att få ta eget ansvar i detta avseende är det som studenterna framhåller när de direkt ska uttrycka
innebörden i eget ansvar, och vad som är positivt med det. Handlingar som innebär att själv planera, bedöma och bestämma när,
med vem/vilka, på vilket sätt och vad som görs, är förknippade
med upplevelser av frihet och möjligheter att påverka. Möjligheter
att väga in den sociala sfärens behov i lärsituationen är inte minst
viktig i detta sammanhang. Studenterna värnar om den egna planeringen, vilken de uppfattar som en rättighet och eget revir. Det
hindrar inte att även detta indirekta objekt också har innebörder
som speglar beroende av undervisningssituationen.
Marton och Booth (1997) beskriver relevans som drivkraften i
lärande, och variation som den huvudmekanism som initierar och
åstadkommer lärande. Grunden för relevans som drivkraft är att det
finns ett samband mellan ett objekt och dess kontext som uppfattas
som meningsfullt (begripligt och av värde). Variation innebär möj- 264-

ligheter att erfara fenomen och situationer ur olika perspektiv.
Analyser av studenternas berättelser i förhållande till eget ansvar
och självständighet stödjer dessa antaganden, men innebörder som
på olika sätt överskrider dessa blir också framträdande. Jag vill här
speciellt uppmärksamma de nya infallsvinklar som kan förknippas
med studenternas eget ansvar.
Att kunna bedöma relevans när det gäller innehållet i utbildningen och det framtida yrket framstår i studenternas berättelser
som lärobjekt. Studenterna beskriver att de försöker förstå, skaffa
sig insikt i och ta ställning till om det finns meningsfulla samband
mellan det innehåll som för tillfället är aktuellt och olika slag av
kontexter. Relevans som lärobjekt är starkt knutet till det indirekta
objektet urskiljningsprocess på metanivå. Studenterna står inför
utmaningen att själva försöka urskilja, och göra val, avseende möjliga direkta objekt i förhållande till externa och interna horisonter,
och tematiska fält. Det innebär att strukturer och innebörder i relevans, i detta sammanhang, inte är givna. I processen att urskilja
möjliga direkta objekt, bedöma giltighet, och gå vidare med att försöka förstå direkta objekt, blir relevans som fenomen (relaterat till
"innehållsfenomen") möjliga direkta objekt, dvs. lärobjekt i sig.
Relevans som lärande blir också betydelsefullt när det gäller de
indirekta objekt som är förbundna med undervisningssituationen.
Förståelse och uppfattningar av, samt ställningstaganden till relationen mellan utbildningens uppläggning och ramar och det egna
lärandet influerar handlingar relaterade till, och karaktären hos
dessa indirekta objekt.
Variation blir också aktuell, på lite annorlunda sätt än i Martons
och Booths resonemang, i studenternas berättelser. Att utmana sitt
eget perspektiv, söka alternativa förklaringar, jämföra uppfattningar, söka nya infallsvinklar och pröva hur det går att förstå och
göra saker på olika sätt, är handlingar som studenterna själva tar
initiativ till. Det talar för att detta är en viktig och grundläggande
del i lärande. Intressant är att, i det här sammanhanget (eget ansvar
i lärande), blir uppsökande av variation i hög grad studenternas
egen angelägenhet. Enligt Marton och Booth relateras variation
framför allt till förutsättningar som läraren skapar, eller bör skapa, i
undervisningssituationen. Den här studiens resultat ger anledning
att ställa sig frågan om möjligheter till eget ansvar och självständighet i lärande bidrar till den lärandes egen upptäckt och behov av
denna huvudmekanism i lärande.
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Interaktion mellan undervisningssituationen
och individens lärande
Karaktären i ett individuellt lärande av ett innehåll är, som tidigare
påpekats, interaktivt relaterad till undervisningssituationen. Interaktionen ger upphov både till bilder av eget ansvarstagande och självständighet, och beroende, i förhållande till undervisningssituationen
(fig 12).

Figur 12. Dialektik frustration - stimulans

Undervisningssituationen med de förutsättningar som erbjuds
"reellt", studenternas tolkningar av och agerande i förhållande till
dessa, utgör ramar i lärandet. Studenternas sätt att ta sig an sitt
lärande leder till insikter och förmågor som påverkar, och
förändrar, tolkningen av erbjudna förutsättningar. Det går att anta
att studenternas agerande också påverkar de "reella" förutsättningarna. De är också relativa och beroende av utbildningssystemets tolkningar.
Betydelsefulla faktorer som blir avgörande för om eget ansvar
och självständighet, eller beroende, kommer att dominera, är relaterade till den dialektik som uppstår i lärsituationen mellan upplevelserna av frustration och stimulans. Dessa motstridiga krafter
skapas hos studenten genom den osäkerhet som upplevs i lärsituationen. Dialektiken leder till handlingar och indirekta objekt som
influeras av två extrema poler på ett tänkt kontinuum, som ständigt
verkar mot varandra. Den ena polen fokuserar lärande, eget inflytande, och uttryck för vilja och förmåga till eget ansvar och initiativ. Den andra polen kännetecknas av inriktning på överlevnadsstrategier i utbildningen. En "villighet att sälja sin frihet och sina
valmöjligheter" får företräde i lärandet i syfte att uppnå säkerhet.
Studenterna pendlar mellan dessa poler och försöker finna en
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godtagbar syntes. I förhållande till eget ansvar och självständighet
är, enligt mitt förmenande, en viktig grund just att studenterna
själva tar ställning till hur de ska kunna nå en godtagbar syntes. I
sådana överväganden kan en medvetenhet om det egna lärandet
växa fram. Studenternas berättelser tyder också på medvetenhet om
det egna lärandet, och motiv till varför olika ställningstaganden
görs. Det finns också tecken på att studenterna accepterar, och
själva lär sig hantera för- och nackdelar med den osäkra lärsituationen. Den uppfattning som studenterna skaffar sig av att själva
kunna ta ansvar ger upphov till att de vill, och tycker att de kan,
vara med och påverka utbildningen. En följd av detta är upplevelser
av kränkning om förmågan att ta ansvar ifrågasätts.
De bilder som framträder av eget ansvarstagande och självständighet har illustrerats i figur 9, 10 och 11. Innebörder i dessa är,
som hävdats ovan, interrelaterade med interaktionen mellan undervisningssituationen och det individuella lärandet. I nedanstående
figur 13 illustreras den bild som uppstår när beroende dominerar i
studentens lärsituation.

Figur 13. Beroende i lärsituationen
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I figur 10 framhölls dialektiken mellan förutsättningar erbjudna av
utbildningen och studenternas utnyttjande av dessa. I det sammanhanget betonades betydelsen av studenternas möjligheter till påverkan när det gäller didaktiska frågor. Särskilt avgörande framstår,
dels studenternas kontroll över och kännedom om hur målen tolkas
av lärarna, dels studenternas möjligheter att resonera om och ta
ställning till ramar som utbildningen tydliggör. Även när det gäller
detta påstående är interaktionen mellan "reell" situation och studenternas föreställningar aktuell. Det betyder att studenternas förmåga
att utnyttja förutsättningar i lärsituationen också framstår som
avgörande för om en lärsituation domineras av eget ansvar eller
beroende.
När studenterna upplever att de inte har kontroll i lärsituationen
avseende bedömningar, inte ges möjligheter att bearbeta och ta
ställning till givna förutsättningar, och brister i förmåga att utnyttja
erbjudna förutsättningar, kommer lärsituationen att domineras av
beroende. De indirekta objekt som förknippas direkt med innehållet
kommer i den situationen att präglas av ytinriktade drag. Det indirekta objektet att nå förståelse och handlingsberedskap överges inte
helt och hållet, men inriktningen att "plugga in fakta" kan bli
aktuell i tentamensläsningen, om uppfattningen är att detta efterfrågas. Urskiljningsprocessen på metanivå inriktas på det som tidigare
benämnts "ytinriktad cueseeking". Det indirekta objektet är då inte
att själv bilda sig uppfattningar av innehållets karaktär och gränser,
utan att urskilja möjliga direkta objekt i förhållande till vad som
kommer att efterfrågas för att bli godkänd. Studenterna ställer
frågor av karaktären, fågel, fisk eller mitt emellan?, till utbildningssystemet som uppfattas har gömt nyckeln (s 238).
De indirekta objekten som är relaterade till undervisningssituationen får också en annan karaktär än den som beskrivs i anslutning
till figur 11. Inriktningen kommer att präglas av "överlevnadsstrategier". Att klara undervisningssituationens ramar medför att
uppgifter av olika slag, och tentamina, bildar förgrund när det
gäller möjliga indirekta objekt. De framstår i vissa fall som egna
direkta objekt, med svag relation till ställningstaganden som rör
innehållet som behandlas. Studenterna försöker påverka uppläggningen av utbildningen för att underlätta att klara sig, exempelvis
utformning och bedömning gällande tentamen. Dessa försök till
påverkan kan stå i motsatsförhållande till ställningstaganden som i
andra situationer görs angående vad som främjar det egna lärandet.
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Inriktningen att bringa ordning i lärsituationen får i det här sammanhanget karaktär av överlevnad. De överväganden som görs i
planeringar av olika slag domineras av ställningstaganden som rör
möjligheter att bli godkänd, och inte i första hand ställningstaganden angående lärande. Ett uttryck för detta är studenternas uppdelning i skolan och praktiken som två lärkontexter. Mycket talar
för att studenterna uppfattar praktiken som en värdefull lärmiljö.
När konkurrens uppstår med skolans kontext får denna ensam
utgöra förgrund i det indirekta objektet att bringa ordning.
Studenternas förhållningssätt till bedömningar av relevans har
betydelse även i det här sammanhanget. När lärsituationen domineras av beroende blir det uppenbart att dessa bedömningar framför
allt relateras till en extern horisont som innebär att klara sig. Relevans framstår inte i den här situationen som ett lärobjekt i den
bemärkelse som beskrivits i samband med figur 11. Att aktivt söka
variation i lärandet är inte heller framträdande i beroendesituationen. Variation framstår som besvärligt och hindrande, och
bidrar till att öka en osäkerhet som främjar frustration. I stället för
variation söker studenterna "rätta svar" och "rätt nivå" genom personer och källor som kan betecknas som auktoriteter.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är en mycket
komplex situation som aktualiseras vid en analys av innebörder när
det gäller studenters eget ansvar och självständighet i lärande. Det
rör sig om interaktion mellan individen och undervisningssituationen på flera olika plan. Den interaktionen interagerar i sin tur med
att både individen och utbildningssystemet förhåller sig var för sig,
och tillsammans, till presumtivt innehåll i utbildningen, vad som
ska vara innehåll, varför detta innehåll, hur lärande sker och hur det
följs upp. Denna dynamik bäddar för ett spektrum av varierade
utfall, som speglar grader av eget ansvarstagande och självständighet kontra beroende. Drivkrafter i denna dynamik är dialektiska
förhållanden mellan ytterligheter. En dialektik uppstår genom att
studenterna ställs inför valsituationer i sitt lärande där de själva
måste fatta beslut. Den osäkerhet som följer av detta ger upphov till
ett dialektiskt förhållande mellan upplevelser av frustration och
stimulans, kaos och kosmos. Denna dialektik kommer att påverka
och skapa ett dialektiskt förhållande mellan eget ansvarstagande
och självständighet kontra beroende, när det gäller de förutsättningar som undervisningssituationen erbjuder, och studenternas
tolkning och utnyttjande av dessa.
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13. Mellan kaos och kosmos - några
slutord

Avslutningsvis diskuterar jag ytterligare några perspektiv på avhandlingens resultat. Avsikten är att belysa de viktigaste incitamenten till nytänkande när det gäller eget ansvar och självständighet i lärande inom en utbildningsram. Fyra områden blir framträdande. Två områden genomsyrar hela arbetet, men fokuseras inte i
tidigare kapitel. Ett av dessa områden gäller tidigare beskrivningar
av självstyrt/självreglerat lärande (kap 2), i förhållande till det interaktiva lärande som framträder i studenternas berättelser om eget
ansvar och självständighet. Det andra rör att studenternas lärande
präglas av att hela individen (emotionellt, intellektuellt och kroppsligt) är engagerad. Övriga två områden är tydliga i den syntes som
presenteras i kapitel 12, men kräver ytterligare kommentarer då de
framstår som viktiga nytillskott. Det gäller det dialektiska förhållandet mellan frustration och stimulans, kaos och kosmos. Dialektiken framträder som en drivkraft sprungen ur osäkerhet, vilken gör
sig gällande när eget ansvar och självständighet sätts på agendan.
Några speciella karakteristika i lärande som skapas av eget ansvar
och självständighet har också framkommit. Det rör sig om urskiljningsprocesser på metanivå, bedömning av relevans som lärande,
och egna initiativ för att skapa variation i lärandet.

Från självstyrt lärande till interaktivt lärande
Det här arbetet som helhet, teoretiska perspektiv, analyser och empiriska resultat aktualiserar ett ifrågasättande av begreppet självstyrt (självreglerat) lärande. Under en stor del av arbetet har jag
brottats med att i tankarna försöka förena innebörder i eget ansvar
och självständighet med en stark betoning av individen. Begreppet
självstyrt har framstått som alltmer missvisande i förhållande till de
innebörder det avser att inrymma. Epitetet ”själv” framträder som
om självständighet skulle innebära ambitioner att individen ska och
kan lära endast med utgångspunkt från sig själv. När jag insåg begränsningarna i detta begrepp öppnades ett fält av möjligheter att
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resonera om lärande i relation till en individ som är ömsesidigt beroende av och interaktiv i sin kontext.
Betoningen av själv ligger nära en naiv syn på autonomi. Samtliga analyser av innebörder i autonomi pekar i stället mot att självständighet är en fråga om hur individen förhåller sig i relation till
andra människor och sin omgivning (s 27). Filosofiska antaganden
och försök att definiera autonomi mynnar ut i en betoning av individens relation till, interaktion i och ömsesidiga beroende av omgivningen. Självständighet innebär att medvetet och kritiskt förhålla sig till sig själv i relation till kontexten. Ett förhållningssätt
som grundar sig i intellektuella, känslomässiga och moraliska dimensioner. Självständighet framstår som en i högsta grad social
relation och kompetens.
Studenternas gestaltning, i den här studien, av lärande i förhållande till eget ansvar och självständighet kännetecknas av förmåga
till aktiv delaktighet eller interaktivt lärande. I både analyserna av
studenternas kontroll i undervisningssituationen och individens
lärande av ett innehåll, framträder betydelsen av förmåga till
delaktighet, aktivitet, samspel och ställningstaganden i lärsituationen. De uttryck för eget ansvar och självständighet som framträder,
utgår från en aktiv individ som interagerar med andra människor,
sin omgivning och med olika slag av stoff som är aktuellt i
lärandet. Behovet av förmåga att interagera visar sig i den dialektik
som uppstår mellan undervisningssituationens erbjudande av förutsättningar till inflytande och studentens förmåga att utnyttja dessa
förutsättningar. Interaktion kräver förmåga att vara delaktig i olika
sammanhang. Uttryck för delaktighet är att uppfatta omgivningen
med fenomen och situationer (förmåga att urskilja), överväga alternativ och ta ställning till dessa, värdera, ta hänsyn till, sträva efter
att förstå och upplevelse av mening i interaktionen. Det förutsätter
att kunna ”se” sig själv i relation till andra och sin omgivning.
Diskursen kring självstyrt lärande motsäger inte ovanstående
resonemang. Att betoningen ändå har blivit på själv-, bedömer jag
bottnar dels i de starka strömningar av värderingar som framhäver
individens frihet, dels att kontextberoende inte har uppmärksammats i någon hög grad. Frihet har tolkats som individens frihet från
någonting (beroende, styrning, påverkan), dvs socialt sammanhang.
Ett tänkande i interaktiva termer när det gäller frihet kräver en
motbild. Frihet inbegriper frihet till någonting, att vara aktiv,
påverka, vara delaktig, interagera och att ta ansvar, vilket i sin tur
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betyder rättigheter och skyldigheter. En dialektisk syn utifrån från
och till, har framhållits ända från antikens Grekland (s 28) till
Dewey (s 29) och Fromm (1943). Att gå från en betoning av
självstyrt lärande till interaktivt lärande innefattar att betrakta
lärande som beroende av kontext. Individens ömsesidiga beroende i
förhållande till sin omgivning aktualiserar också betydelsen av
kommunikation i lärprocessen. Den aspekten har forskare som anknyter till Habermas fokuserat (s 33). Det är en inriktning som har
förutsättningar att berika innebörder i interaktivt lärande.
Vad skulle betoning av interaktivt lärande innebära i en utbildning? Dialektiken som framkommer mellan undervisningssituationens förutsättningar och studenternas utnyttjande (kap 12) av dessa
kan utgöra en grund för reflektioner.
Ett tänkande i interaktiva termer innebär en utbildning där förusättningar finns till delaktighet, dialog, samråd och förhandling för
studenter avseende hela lärsituationen. En sådan ansats kräver en
grundlig analys av förhållandet mellan student- lärarkontroll när det
gäller samtliga pedagogiska möten (kap 10). Jag har tidigare menat
att det kontinuum av kontroll som framträder talar för möjligheter
till kommunikation, förhandling och samförstånd. Det skulle kunna
innebära en strävan att vågen i figur 8, s 208, ska väga jämnt om
både lärares och studenters resurser utnyttjas väl. Att inte ”erkänna” att det finns ramar, och att pedagogiska möten kan innebära
kontroll och skapa beroende, kan bli ett effektivt hinder för studenternas möjligheter till eget ansvar och självständighet. Det kan vara
ett subtilare sätt att utöva makt än att direkt uttrycka en medveten
styrning. Analysen av studenternas möjligheter att påverka måste
överskrida ”ytliga” påståenden, som att studenterna själva kan välja
källor och/eller formulera egna mål. Dolda krafter styr då beteendet
utan att vara åtkomligt för granskning (jfr dold läroplan, Snyder,
1971). Studenternas berättelser genomsyras av att deras lärande
styrs av tentamen. Ett interaktivt tänkande skulle innebära att förutsättningar skapas för dialog och förhandling gällande innehåll i och
bedömningar av tentamen. Stöd för ett sådant förhållningssätt i
utbildningar finns i diskursen om studenters självbedömning (jfr
Boud, 1995, Hinett, 1997). Avgörande i det sammanhanget skulle
med ovanstående resonemang som grund vara att bedömningen
verkligen utgörs av dialog angående innehåll, kriterier, relevans
och ansvar.
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Interaktivt lärande och studenternas förmåga att utnyttja förutsättningar riktar i första hand uppmärksamheten mot att förmågor
som rör delaktighet, dialog och förhandling kräver egna
lärprocesser. Metakognitiv kunskap har troligen stor och avgörande
betydelse i det sammanhanget (s 43). Medvetenhet om möjliga
innebörder i egna och andras agerande, och händelsers relationer
till kontext är en grund för att vara delaktig och förhålla sig kritisk i
lärsituationen. Det talar för att tyngd bör läggas vid att främja sådan
utveckling.
Att interagera med det innehåll, stoff, som är föremål för
lärande är i högsta grad en väsentlig del i interaktivt lärande. Bildligt talat innebär det att den som lär kommunicerar med, dvs är i
dialog, förhandlar, är delaktig och tar ställning till innehållet i olika
former av kunskapsunderlag, som litteratur, föreläsningar. Distinktionen mellan undervisningssituationens förutsättningar och studenternas förmåga till utnyttjande kan även i det sammanhanget vara
en utgångspunkt. Utbildningen inriktas på att erbjuda tillgång till
källor och interaktiva forum som möjliggör kommunikation gällande innehållet i utbildningen. Studenternas förmåga att kommunicera med olika typer av stoff, får stöd och erkänns som en del i
lärande.
Flera forskningsfrågor gör sig gällande i förhållande till antaganden om interaktivt lärande. Hur kan ”dolda ramar” gestalta sig
och vilka konsekvenser kan de få i utbildningar som hävdar att de
är studentcentrerade? Vad kan lärprocesser som rör delaktighet och
dialog i lärandet innebära? Hur kan utbildningar som strävar efter
studenter som förhandlingspartners i didaktiska frågor gestalta sig?

Lärande engagerar hela individen
Studenterna ger uttryck för att de är djupt berörda som personer av
den lärsituation de befinner sig i. Berättelserna är fyllda av uttryck
för upplevelser, det känns som kaos, jobbigt, frustrerande, oroligt.
När situationen är mer under kontroll beskrivs det också med
uttryck för upplevelser. Det är roligt, det finns en känsla av att
kunna hantera det som händer, man bli nyfiken, man klarar av
situationen, det är skönt att få ta ansvar, det känns när man har
förstått. Lärandet engagerar och det man lär sig beskrivs som direkt
knutet till den egna personen.
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Engagemanget av hela individen i lärande är framför allt framträdande i den praktiska utbildningen (s 169). Möjligheterna att i
praktiken utnyttja samtliga sinnen i lärandet framträder som betydelsefulla förutsättningar för eget ansvar och självständighet. Studenternas frågor om vad man ska lära sig, hur man går tillväga och
hur man vet att man lärt sig, får innehållsrika och begripliga svar.
Behov av att förstå och kunna hantera det man möter väcks, det går
att pröva, få bekräftelse på om man har lärt sig och bedöma relevans. Det finns studier inom vårdsektorn som beskriver liknande
fenomen (Pilhammar, 1991; Mogensen, 1994; Bendz, 1995). En
möjlig förklaringsgrund till varför studenterna skiljer på skolan och
den praktiska utbildningen som lärkontext kan eventuellt härledas
till att olika förutsättningar för lärande erbjuds. Förutsättningarna
att utnyttja individens hela potential i lärandet är mycket olika i
dessa kontexter. Skolan är intellektuellt inriktad och förknippas
med att läsa, inte omedelbart översatt till att lära. När dessa olika
lärkontexter utsätts för konkurrens väljer studenterna att ägna sig åt
det de bedömer avgör om de ska bli godkända. Studenternas val
tyder på att de tolkar att utbildningen prioriterar skolans lärkontext.
När studenterna talar om hur de lär sig framhåller de samspelet
mellan att läsa, uppleva och handla.
Ett främjande av eget ansvar och självständighet i lärande framstår som intimt knutet till möjligheter att involvera hela individen.
Det är sparsamt med teorier som problematiserar lärande som rör
hela människan. Säfström (1997) menar att pedagogiken under lång
tid dominerats av en mentalistiskt inspirerad utvecklings- och inlärningspsykologi. Problemområdet är mycket omfattande i sig och
kan inte utvecklas i det här arbetet. Med en kort genomgång pekar
jag endast på ingångar till fortsatt analys och relationer till resultaten i det här arbetet.
Varken pragmatismen eller lärandets fenomenografi tar avstånd
från att hela individen är involverad i lärande. Problemet är snarare
att ett sådant antagande är underförstått, vilket innebär att det inte
betonas, undersöks eller problematiseras. Pragmatismen lägger vikt
vid handlingar, men resonemangen är i första hand intellektuellt
inriktade. Utveckling och lärande anses ske genom problembearbetning, reflektion och "inquiry" (s xx). Fenomenografin utgår från
att individen erfar gestalter, men innebörden av kroppens och känslors betydelse i lärande behandlas inte. Intressant är att Boerkerts,
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från sin kognitiva utgångspunkt, kommer fram till att utveckling av
självreglerat lärande kräver ”emotional scaffolding”(s 45).
Merleau-Ponty (1945) är en filosof som bidrar med perspektiv
på dessa frågor. Hans utgångspunkt är fenomenologin, och i hans
teori betraktas människan som en integrerad helhet av kropp, tanke
och känsla. Merleau-Ponty menar att med ett fenomenologiskt
synsätt kan kroppen aldrig vara ett fristående objekt från medvetandet. Det är genom själva kroppen vi erfar och upplever omvärlden
(livsvärlden), vilken endast existerar genom upplevelserna. En dualistisk uppdelning av människan som tänkande, kännande varelse
och fysisk kropp mister sin grund och mening. Leder (1990) bygger
vidare på Merleau-Ponty och beskriver innebörder i att utgå från
hela individen när det gäller lärande. Han beskriver sin utgångspunkt så här:
Human experience is incarnated. I receive the surrounding world
through my eyes, my ears, my hands. The structure of my perceptual
organs shapes that which I apprehend. And it is via bodily means that
I am capable of responding. My legs carry me toward a desired goal
seen across the distance. My hands reach out to take up tools, reconstructing the natural surroundings into an abode uniquely suited to my
body. My actions are motivated by emotions, needs, desires, that well
up from a corporeal self. Relations with others are based upon our
mutuality of gaze and touch, our speech, our resonances of feeling and
perspective. From the most visceral of cravings to the lofties of artistic
achievements, the body plays it formative role. (Leder 1990, s 1)

Betraktelsesättet skapar en plattform för att tala om hela människan, där kroppen, känslor och tankar är interrelaterade, interaktivt
förenade och ömsesidigt beroende av varandra. Lärande, kunskap,
erfarenheter eller upplevelser finns i hela individen i relation till
omgivningen. Det är genom perception och rörelse, vilket sker
genom kroppen, individen upplever, blir medveten och lär sig.
Kunskap kommer att vara en integrerad del av hela individen.
Duesund (1996) relaterar till Merleau-Ponty och Leder och visar
hur tillvarataganden av denna syn bidrar till möjligheter att bearbeta studenters självuppfattning. Krav på självkännedom framkommer som en betydelsefull länk i förhållande till autonomi (s 30).
Även i det dialektiska förhållandet mellan förutsättningar i utbildningssituationen och studenternas förmåga att utnyttja densamma
framstår studenternas självuppfattning som en betydelsefull faktor.
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Ett accepterande av ett helhetsperspektiv i ovanstående bemärkelse innebär att större uppmärksamhet ägnas åt att lärande involverar hela individen. En utmaning för att få till stånd interaktivt
lärande är att studentens lärsituation främjar möjligheterna att
uppfatta och bearbeta olika slag av kunskapsunderlag känslomässigt, kroppsligt och intellektuellt.

Osäkerhet som drivkraft
Studenternas berättelser har tolkats som att osäkerhet är en mycket
betydelsefull drivkraft i ett lärande där studenten är självständig
och tar eget ansvar. Det viktigaste incitamentet i ett interaktivt
lärande skapas av en genuin känsla att stå inför val i lärsituationer
där beslut måste fattas. I den processen är uppfattningen av att den
egna insatsen har betydelse fundamental. Utmärkande för osäkerheten är att den upplevs som en realitet, den känns "ända in i
märgen". Ett tecken på att lärandet engagerar hela individen (se
ovan). Om osäkerheten ska bli fruktbar som drivkraft, och inte
endast frustrerande, måste den leda till upplevelser av att det beror
på individen själv hur det ska gå, och att det går att göra någonting
åt situationen. Upplevelsen av osäkerhet måste i något skede leda
till en känsla av att det är värt de svårigheter den innebär. Den
måste finna sin legitimitet, exempelvis genom upplevelser av att
det leder till lärande och tilltro att kunna klara situationen. Studenternas berättelser talar för att dialektiken mellan frustration och
stimulans, kaos och kosmos, är en av de mest betydelsefulla faktorerna för individens egen aktivitet i lärsituationen.
Att någon form av osäkerhet skulle vara en drivande faktor i
lärande är inte ett nytt antagande. En klar parallell finns här till
grundläggande antaganden inom pragmatismen (kap 2). Tvivel
uppstår när individen stöter på nya situationer som inte går att
förstå eller hantera. Den handlingsarsenal (tankemönster, direkta
handlingar) som finns räcker inte till. Människan drivs av vilja att
finna nya handlingar som kan vara hjälp att förstå och hantera
situationen. Även Long (1989) kommer fram till liknande ställningstaganden när det gäller motivation och lärande. I syfte att
teoretiskt förankra självstyrt lärande gör han en genomgång av
teorier som rör inre motivation. Samtliga teorier som analyseras
beskriver inre motivation som relaterad till upplevelser av
"incongruity". Behov att lära uppstår när tänkande eller handlingar
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inte stämmer i förhållande till det den aktuella situationen. Om
inkongruensen blir för stor, kan det dock leda till handlingsförlamning i stället för att stimulera lärande. Studenternas beskrivning
av osäkerhet går att förstå som en "naturlig" drivkraft i lärandet
med ovanstående antaganden som grund. Osäkerheten, tvivlet som
drivkraft i lärandet får med dessa förklaringsgrunder en prägel av
att vara mycket medveten, och något som människan systematiskt
tar sig an. En sådan beskrivning gör inte rättvisa åt den vånda jag
uppfattar att studenterna ger uttryck för i sin osäkerhet. Osäkerheten ger intrycket av att engagera studenterna djupt. När de lyckas
bemästra den, har det satt spår som påverkar hela individens sätt att
vara. Återigen vill jag uppmärksamma betydelsen av ett helhetsperspektiv på individens lärande. Osäkerhet som drivkraft innebär
känslomässigt, intellektuellt och kroppsligt engagemang.
Förekomsten av genuina val- och beslutssituationer gällande
hela lärsituationen framträder som en kärna för en studentcentrerad
utbildning. I den aktuella utbildningen möter studenterna olika
situationer som kräver ställningstaganden, exempelvis utgångspunkter i basgruppen, att välja källor, att bedöma när man lärt sig.
Situationerna är så utmanande att de uppfattar att de själva måste ta
itu med dem. De undersöker och försöker finna sätt att klara av
situationen. När studenterna ställs inför val och beslutssituationer i
sitt lärande i en formell utbildning, kan det betraktas som "simulering" för att stimulera människans ursprungliga drivkraft att lära.
Val- och beslutssituationer inbjuder studenten att vara aktör, dvs
delaktig, förhandlingspartner i svaren på de didaktiska frågorna
vad, hur, varför och inte minst målens innebörd. En del av lärandet
kan innebära att man lär sig att hantera och leva med osäkerhet.
Den drivande kraften i lärande är ändå att dialektiken mellan kaos
och strävan efter kosmos finns kvar. Det skulle innebära att det
både är en intressant forskningsfråga och en viktig uppgift för en
utbildning är att utröna vad som kan vara relevanta och progressiva
utmaningar i olika skeden. Dessutom framstår det som angeläget att
vidare undersöka innebörder i drivkraften osäkerhet och utröna om
och i så fall hur den tar sig utryck i andra utbildningar.

Karakteristika i individens lärande
I studien utkristalliseras några speciella karakteristika i lärande som
skapas av utmaningen att ta eget ansvar och krav på självständig- 277-

het. Det är urskiljningsprocesser på metanivå, att bedömning av
relevans framstår som lärande, och att studenterna tar egna initiativ
för att skapa variation i lärandet.
Urskiljningsprocessen på metanivå är ett fenomen i lärande
som inte beskrivits tidigare. Jag bedömer att denna process är en av
de viktigaste effekterna av eget ansvarstagande och den största
skillnaden jämfört med en utbildning där undervisning utgör fokus.
Grunden för detta resonemang är Martons & Booths (1997) antaganden om att lärande startar med urskiljning av ett möjligt direkt
objekt. Metanivån rör förmågan att urskilja olika lärobjekt i sina
sammanhang, kontexter, samt hur olika kontexter förhåller sig till
varandra. Studenterna befinner sig i en lärsituation där fenomen
och situationer inte är tydliggjorda, avgränsade och motiverade. De
måste själva ta sig an utmaningen att urskilja vad som är möjliga
direkta objekt (lärobjekt). Den som lär måste konstruera förståelse
för struktur och mening i objekt de väljer att ta sig an och arbeta
med. De måste också förstå varför de ska, och hur de kan urskiljas
och relateras till en kontext/kontexter. Studenten måste själv avgöra
vad som är kontext, bedöma vad som är tematiska fält och bilda sig
en uppfattning om relevansstrukturen i hela detta komplex. Urskiljningsprocessen på metanivå står läraren och/eller utbildningssystemet för i en undervisningsorienterad utbildning. Studenterna kan ha
viss valfrihet i vad och hur de läser, men de behöver aldrig ta sig an
metanivån. Det innebär i sin tur att möjlighet inte ges att ta
ställning till och/eller förstå vad en metanivå kan innebära.
Urskiljningsprocessen på metanivå, ”skapad” av eget ansvar
och självständighet i lärande, kan vara en god grund för att bygga
upp metakognitiv kunskap (s 43). Det gäller dels det egna lärandet,
dels innehållet i en utbildning (målen). Förutsättningar är att metanivån uppmärksammas och blir föremål för reflektion. Genom att
konronteras med och ta ställning i denna urskiljningsprocess kan
studenterna bygga upp förståelse (organiserade strukturer) och
känsla för hur de själva lär. De väljer och fattar beslut om vad och
hur de ska lära sig och får återkoppling på olika sätt. Lärandet medför efter hand förändringar i det egna lärbeteendet (lärande i HURdimensionen, s 230). Detta lärande kan lyftas till metanivå genom
att det formuleras och granskas i en interaktiv process i relation till
andra och aktuell kontext. När det gäller innehållet i utbildningen
kan reflektion och granskning av de val som görs leda till
medvetenhet om vad som kan utgöra olika tematiska fält,
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exempelvis ämnen och yrken. Urskiljning och avgränsning av olika
tematiska fält och resonemang om vad som är relevant, framtvingar
jämförelser och ställningstaganden till vad som utmärker fälten.
Det lärandet kan innebära metakognitiv förmåga att urskilja olika
nivåer inom ämnen och förståelse för hur olika yrken kan formas
till sin innebörd.
Studenternas berättelser tyder som framhållits tidigare på att
dessa urskiljningsprocesser pågår i deras lärande. Däremot framträder inte reflektionsnivån, dvs reflektion över innebörder i ställningstaganden när det gäller lärande och val av innehåll, som ett
prioriterat område från utbildningens horisont. Det är ett resultat
som stämmer överens med den undersökning jag tidigare refererat
till angående handledarfunktionen (Silén, 1996 s 13). Min
bedömning är att ambitioner som innebär att utbildningen skapar
förutsättningar för och uppmärksammar studenternas reflektion
gällande metakognitiv förmåga inrymmer den största potentialen
för utveckling av delaktighet och verktyg för interaktivt lärande.
Den stora utmaningen för utbildningssystemet är acceptans av att
kunskap inte är absolut, utan socialt konstruerad. Den som lär
måste betraktas som delaktig och förhandlingspartner i formande
av kunskap (jfr Bowden & Marton, 1998). Om utbildningens
intentioner (visade i bedömningar av vad som är godkänt resultat)
är att studenten ska urskilja något absolut och bestämt kan följden
bli att urskiljningsprocessen inriktas på ”ytinriktad” cueseeking. Ett
motsatt förhållningssätt innebär att studenterna blir delägare i vad
som kan vara ”sant”. Intresset riktas mot hur studenterna tänker,
handlar
och
motiverar
sina
ställningstaganden
i
urskiljningsprocessen.
Övriga karakteristika som jag vill framhålla i studenternas
lärande, bedömning av relevans som lärande, och deras egna initiativ att skapa variation, är relaterade till urskiljningsprocessen på
metanivå. Bedömningar som rör metanivån kräver egna ställningstaganden, jämförelser och ifrågasättanden av relevans. Relevansen
är inte given och tydlig. Studenterna ”tvingas” bearbeta olika aspekter som rör relevans för att kunna göra val och fatta beslut i
urskiljningsprocessen. Förståelse av möjliga relevansstrukturer blir
lärobjekt. Sökande efter variation utmärker studenternas lärande i
urskiljningsprocessen på metanivå, men även det indirekta objektet
att nå förståelse och handlingsberedskap. Om variation i lärandet
eftersträvas av studenterna själva kan det mötas upp av utbildningar
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genom skapandet av optimala möjligheter och utrymme att erfara
variation. Märk väl att det inrymmer mycket vidare möjligheter och
inte är samma sak som att läraren visar på de variationer han/hon
”vet” finns.
Antaganden om urskiljningsprocesser på metanivå, relevans
som lärobjekt och studenternas eget sökande av variation i relation
till lärande ger underlag till flera infallsvinklar för vidare forskning.
Är dessa antaganden överförbara till andra kontexter? Hur kan urskiljningsprocesser på metanivå, relevans som lärobjekt och studenternas eget sökande av variation gestalta sig - vad kan de
innehålla? Hur gestaltar sig direkta objekt i förhållande till de beskrivna indirekta objekten och hur ser sambanden ut?
Till sist!
Studenterna ska med rätta få sista ordet. Kärnan i eget ansvar och
självständighet är att den som lär upplever sig stå inför genuina valoch beslutssituationer. Den situationen skapar upplevelser av att
vara mellan kaos och kosmos.
…i början tyckte jag det var väldigt frustrerande och det kan det vara
ibland än…man vet inte om man läser tillräckligt mycket och man vet
inte om man läser tillräckligt djupt. (Astrid)
…ibland känner man, man kan ingenting, ingenting…och sen tycker
man, ja nu börjar det lossna. (Ellen)
…jag tycker det är roligt…och just den här friheten, att jag kan välja
vad jag vill göra och läsa, böcker och material då. (Sara)
…det känns att jag har utvecklats ……jag har nog fått mer fantasi och
initiativförmåga när det gäller att kunna se lite längre, … nu blir jag
verkligen nyfiken och jag känner att jag blir mer och mer nyfiken ju
mer jag läser. (Mimmi)
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Summary

Introduction and aim
This thesis concerns the learner's own responsibility and independence in learning. Student-centred learning as an opposed to teaching and instruction has become almost a trend in Western society,
at least on a rhetorical level. Based on Candy (1991) and Brown &
Lauder (1997) I have argued that this interest fits into a present
mainstream at a macro level of society and education as the result
of a Western ideology of the democratic ideal, individualism, the
concepts of egalitarianism and globalisation.
The focus on the learner in this thesis takes as its starting point
the notion of self-directed learning (SDL) and ends up in a proposition to abandon this concept in favour of interactive learning.
Student-centred learning appears to involve participation, communication, dialogue and negotiation as far more important
dimensions than is implied by the concept of self direction.
The point of departure in the study is the discourse surrounding
self-directed learning (SDL) and assumptions underpinning the
ideas of Problem-based learning (PBL). The idea of SDL is also an
important part of PBL. The discourse of SDL has focused on the
learner’s management of the learning situation and characteristics
of a self-directed learner (i.e. Brockett & Hiemstra, 1991; Long,
1989; Candy, 1991; Garrison, 1997). The notion of self has been
stressed and not much attention has been paid to the internal
processes of learning. Relations between SDL as a method of and
goal for education, have almost been taken for granted. In order to
broaden the views of student-centred learning, I have turned to the
emerging theoretical frame of reference used to explain and justify
the ideas of PBL.
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The aim of this thesis was to explore the following questions:
•
•

How does learning appear to the learner when opportunities for
responsibility and independence are at hand?
How does responsibility and independence appear in a learning situation
with a formal framework (within an educational programme)?

Method
The empirical study had an ethnographic approach. The empirical
data were analysed and interpreted on the basis of assumptions
concerning qualitative research with traits from ethnography,
grounded theory and hermeneutics. The field studied is one term in
the nursing programme at the Faculty of Health Sciences in
Linköping, Sweden. The faculty is responsible for six study programmes within health care. PBL has been the basic pedagogical
approach in all programmes since 1986. Conclusive arguments for
the choice of the field of study were the PBL approach, the length
of time it has been practised and my own background in nursing
education. PBL is designed to implement student-centred learning,
stressing the importance of the student's responsibility and independence in learning. The phenomenon of learning according to my
interest seemed to be possible to study in this context. My
background was considered an advantage for access to the field,
acquaintance with the context and ability to understand the content
the students studied. My familiarity was also recognised as a
problem. There was a large risk that events and statements would
be taken for granted, not even observed or problematized. I have
tried to handle these problems by adopting a reflective attitude
throughout the thesis.
The main methods for collecting data were observations and
dialogues while in the field. I attended scheduled activities such as
lectures, seminars, tutorial sessions and information meetings. I
spent time with the students during their breaks, work in the library
and met them during their clinical practice period. During the term,
I attended tutorial sessions in two different groups, taking field
notes and taping the conversations. Interviews were carried out
with the students in the tutorial groups and their tutors. Documents,
formal and otherwise, produced by the students were collected.
Data were analysed continuously during the field study and information thus obtained made it possible to pose more questions and
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collect additional data. The more thorough analyses and interpretations were mainly performed after the field study.

Results of the empirical study
One part of the results emerging from the analyses are three narratives. Based on Ricouer's reasoning (1986, 1993) concerning narrative, I regard them as the students’ narratives. The meaning of the
students’ thoughts and actions related to learning are given shape in
the narratives.
The first narrative describes the students’ interpretation and
implementation of the planned curricula. Four phases emerge
during the 20-week term. The first phase is characterised by the
students’ excitement at facing a new term. They are quite comfortable in their knowledge about the features of previous terms and
plan on the basis of information provided by the teachers (i.e. about
clinical practice, assignments). After about five weeks, there comes
a time when almost everything (clinical practice, assignments,
studies for tutorial sessions) seems to be taking place simultaneously. The students go through a phase of disruption and
competition in the learning situation. They are given breathing
space in the middle of the term. Some assignments are presented
and considered completed, and their scheduled time is spent in
school uninterrupted by clinical practice. After this phase, lasting
about two and a half weeks, a hectic period begins again, in
addition to which they know that there are important obstacles that
will have to be overcome. Preparations for two examinations
dominate the students' thoughts, as well as their priorities in the
learning situation, during a period of about six weeks. In the final
weeks of the term, there is time for relaxing and some recreational
activities. Work continues in the form of the tutorials and seminars,
but they are under less pressure. Most of the students think that the
term has been tough, but very interesting. They have learned a lot,
feel much closer to their future profession and are looking forward
to the next term.
The second narrative discusses the students’ objective. What
the students’ say and do in their learning situation is characterised
by their objective of becoming nurses. This includes being able to
understand the necessary knowledge base and performing and
handling situations as a nurse. The fact that the students feel that
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they themselves are responsible for reaching their objective
complicates their studies. They realise that they themselves must
make choices and decide what they are going to study. These feelings make the students very uncertain in their learning situation.
On the one hand, this uncertainty causes frustration and on the
other, it is stimulating. The students feel very insecure when
nobody tells them directly what to study, and they are afraid that
they will not learn enough to become nurses. When they discover
that they are capable of making their own decisions, they become
more comfortable and this makes them more interested and willing
to learn more. The dialectic relation between the experiences of
frustration and stimulation appears to be a driving force in the
learning process. The dialectic driving force creates a learning
situation where students ask themselves questions, which they also
try to answer and deal with. The questions the students pose and
how they deal with them are discussed in the third narrative. The
questions are:
•
•
•
•

What do I have to learn to understand and be able to work as a nurse?
How am I going to learn?
How do I know that I have learned?
How should I handle the formal framework of the educational programme?

The students focus what they need to learn to become nurses. Their
handling of this first question appears to include three different, but
interrelated themes. One theme describes their attempts to uncover,
to make explicit, the content they need to learn. Another theme
deals with the work on making choices and priorities within this
content, and the third theme highlights the students' thoughts about
judging the relevance. The students' handling of the second question about how they are going to learn includes their way of using
and exploring different resources for learning. They also talk about
how they try to use the tutorials, clinical practice, seminars and
lectures to construct their own understanding related to the content
being studied. Another theme that emerges in relation to this
question is the students' search for opportunities to expand their
own perspectives. The students tackle the third question differently
from the first two questions. It is striking that the students are more
cautious and dependent when tackling this question. Assessments
based on the examinations and assignments become important.
Still, a theme describing the students looking for feedback in tuto- 284-

rials and seminars also appears. The clinical practice is outstanding
as an important environment for their own assessment of what they
have learned. The last question the students tackle is the relation to
the formal framework. Themes that appear are the students'
planning on the basis of their own needs bearing in mind the framework, dilemmas arising from the framework and examinations
directing the students' work.

Theoretical aspects
Significant in the students' narratives about learning is that they
consider questions concerning their own learning. They seem to see
themselves as agents in the learning situation. It is possible to distinguish between two dimensions in the narratives. One dimension
concerns how the students form attitudes about the relevance of
learning objectives and how they go about learning a knowledge
base in order to reacg their objective of becoming nurses. The other
dimension concerns the students attempts to handle their learning
in relation to the actual framework of the educational programme.
These two dimensions were further analysed by applying different
theoretical perspectives. The aim was to reflect on and try to distance the results from the specific context in order to find out whether
they contain issues on a more general level concerning the problem
area.
In relation to the dimension concerning the educational framework, an analysis was made from the perspective of teacher/learner
control based on ideas presented by Candy (1991). Candy argues
that self-directed learning, seen as a method, is a question of the
teacher (the educational system) or the student being in control. He
regards this situation as a continuum with no absolute ends. High
control for the student is related to self direction and responsibility
for the student. The students' narratives were analysed on the basis
of a didactic analysis (i.e. Uljens, 1997; Dahlgren, 1990) of the
meaning of an educational setting, and the question of who is in
control of the setting from different points of view. Three "pictures" emerge from the analysis. The first picture is characterised by
the students' own initiative, a will to influence and self-confidence
as regards responsibility in the learning situation. The second
picture shows students who themselves limit their possibilities of
making choices. The third picture is characterised by students
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willing to accept and be directed by the framework of the educational programme. The interpretation of these results indicates
the presence of a dialectic relation between the opportunities for
responsibility offered by the educational programme and the
students’ ability to make use of them. If the students get the impression that they can influence their learning situation, they are
willing to face the responsibility. One outstanding area that creates
this impression is the students’ conception of who is in charge
when it comes to assessment. In relation to the aspect of the
students’ ability to make use of, and perhaps expand the opportunities for being in control, the question is raised as to whether the
need to develop tools and metacognitive competencies is recognised within the discourse about independent learning.
The dimension of the students' responsibility and independence
in the learning process was analysed on the basis of the learning
theory described by Marton & Booth (1997). The main cornerstones of learning are the aspects of What I learn and How I learn.
They are intertwined and impossible to separate in real life, but as a
basis for research they can be studied one at a time. In this study, I
have focused on the How aspect. Marton & Booth argue that the
How aspect consists of acts and indirect objects of learning. The
indirect objects are the objects the acts are aimed at, and they thus
reveal the qualities of the How aspect of learning. The objects that
are learned are direct objects and they can also be described from a
qualitative perspective. A necessary starting point for learning is
discernment of an object and that the object has to be assigned a
meaning. What we discern depends on our references to external
and internal horizons, which also means that learning is always
related to the actual context and our pre-understanding of a
situation. Marton & Booth put forward the idea that the driving
force in learning is the conception of relevance and the chief
mechanism in learning is variation, opportunities to experience
different perspectives of a phenomena or a situation.
The analysis of the students' narratives from this theoretical
perspective reveals some interesting aspects. Four indirect objects
with different characteristics appear. Two of them are related to
learning related to the content, and two relate to the educational
situation. One indirect object concerning the content relates to the
students' attempts to understand. This object has similarities with a
deep approach in learning, which has been described earlier within
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the tradition of phenomenographic studies. The other indirect object, related to the content, is not described in Marton & Booth's
theory. It appears that the students have the intention of discerning
possible direct objects within a context on a level that can be described as a meta level. The meta level also includes the discernment of different contexts and their relation to each other. The
process of discernment stands out as a learning process in itself, not
just the start of a learning process concerning possible direct
objects. Acts related to these indirect objects are characterised by
the students' own activity, initiative and search for opportunities to
reflect and co-operate. They make choices, take stands and make
decisions in their learning. Their judgements are based on considerations concerning relevance. Apart from relevance being a
driving force in learning, it also appears to become a learning
object for the students. One part of their learning involves trying to
understand if, how and why a possible direct object seems to be
relevant. The need for variation in learning also becomes evident in
the students' narratives. It is interesting to note that the students
themselves choose strategies and ask for opportunities to challenge
their own perspectives and conceptions.
The other two indirect objects that come to the fore in the
students' narratives are related to the framework of the educational
programme. Their intentions are directed at apprehending the demands they believe the system places on them and they try to plan
and structure their learning situation. These two indirect objects can
be characterised by responsibility and independence but might also
turn into the opposite. As a result, dependence on framework and
cue seeking in the sense of surface approaches then dominates. A
determining factor influencing the character of the indirect objects
is the connection to learner control as regards the students' experiences of opportunities to influence their learning situation,
especially when it comes to assessment.

Conclusions
In this thesis, the aim has been to attain a deeper understanding of
the meaning of learning related to the students’ own responsibility
and independence within the framework of an educational programme. The analyses and interpretations have been made based on
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the students’ perspective. A complex situation emerges from this
perspective.
First, there seems to be a point in abandoning the concept of
self-directed learning. Instead of emphasising self, the interaction
between people (i.e. students, teachers, resource persons), the individual and the educational framework and the interaction with
content turn out to be fundamental for responsibility and independence. This interaction includes communication, dialogue and
active participation in the learning situation.
Based on the results of this study, I claim that the driving force
in student-centred learning (responsibility and independence) is the
dialectic relation between frustration and stimulation, chaos and
cosmos, in the learning situation. The students are confronted with
situations where they have to choose and make decisions. This
creates considerable uncertainty and they feel that the outcome of
what they learn depends on their own activity. These feelings result
in the students involve themselves in the teachers' traditional didactic questions, what is to be learned, how should it be learned, why
should I learn certain things, and what are the objectives of the
learning process. These questions are posed and handled by the
students both in relation to the educational framework and the
learning process connected to the content. The students' conduct as
regards their own responsibility and independence, vis à vis dependence, is related to a dialectic relationship between the prerequisites provided by the educational framework and the students'
interpretation and ability to use them. Expressions of responsibility
and independence emerge as choices and decisions concerning the
didactic questions, initiative, activity and self-confidence. The
indirect objects described above are characterised by intentions to
learn, judging relevance is seen as a learning object and the
students look for variations in their learning process. The opposite
– dependence – is characterised by the development of strategies
for “survival”. The students plan their learning situation so that the
examinations and assignments can be successfully tackled, and the
learning situation takes on features of a surface approach. The discernment and reflections concerning relevance are directed towards
finding out what is appropriate to learn for the examinations.
Instead of looking for variation in the learning process, the students
ask for right answers.
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I believe that further insights into learning in student-centred
education can be found on the one hand in the dialectic relationship
between the students' experiences of being between chaos and
cosmos. On the other hand, the dialectic relationship between the
students' ability, and opportunities to control or influence the
framework of the educational programme, appears to be very
important. A dimension that has not been highlighted earlier in this
summary is that there are many signs in the students’ narratives
pointing to the involvement of the whole person, mind, emotions
and body when it comes to learning. I feel that studies of this
dimension would result in more knowledge about the nature of the
learning process in relation to responsibility and independence.
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Bilaga 1

Domäner i intervjuer med studenter i olika perioder
Period I
Basgrupp 1. Studenterna berättade fritt och konkret bundet till nusituationen: inställning till studierna, vad de gör och hur de tänker om sina handlingar. I basgruppen hade samtal förts om erfarenheter av PBL och hur gruppen vill arbeta.
Domäner i intervjuerna: Tankar om PBL; Inför studier i termin 4; Studier i
förhållande till kommande basgruppsträff.

Period II.
Basgrupp 2. Studenterna praktiserade på olika vårdavdelningar. Domäner i intervjuerna: Nusituationen i praktiken; Inför praktiken - tankar, planering; Basgruppsarbete; Inställning till studierna.

Period III
Basgrupp 2. Studenterna hade varit ute en första period i praktik och hade nu en
sammanhängande period av teori. De arbetade med studieuppgifter,
"redovisningar" och basgruppsarbete. Intervjuerna inriktades på studenternas
tankar om den aktuella situationen. Jag hade själv varit med i flera av de
händelser som samtalen rörde. Anknytning gjordes till tidigare intervjuer, samt
till samtal under raster, luncher, i samband med basgruppsarbete och
föreläsningar. Domäner i intervjuerna: Basgruppens arbete; Seminarier;
Studieuppgifter; Föreläsningar.

Period IV
Slutet av terminen. Anknytning till aktuella händelser i terminen, övergripande
frågor om terminen, explicit om det egna ansvaret. Basgrupp 1: Intervjuer i
anslutning till att "terminsexaminationen" ska genomföras. Domäner:
Studiesituation just nu - praktik, basgrupp, inlämningsuppgifter; Inför tentamen;
Terminens övriga innehåll i förhållande till tentamen; Innebörd i ansvar.
Basgrupp 1 och 2: Intervjuer de sista veckorna av terminen. Domäner: Tankar i
slutet av terminen; Tentamen; Terminens övriga innehåll i förhållande till
tentamen; Innebörd i ansvar.

Intervjuunderlag basgruppshandledare
Basgruppsarbete: Uppfattningar - innehåll, arbetsform, samarbete, studenternas
insatser, förändringar under terminen, handledarfunktionen, studenternas ansvar.
Uppläggning: Tankar vid planering av kursen ex. val av teoridagar;
föreläsningar; Studenternas möjlighet att påverka?; Tankar om hur det har
fungerat.

Bilaga 2a

Översikt av terminen

Teori - skuggad yta: information, basgruppsträffar, föreläsningar, seminarier,
färdighetsträning
Praktik - vit yta: vårdavdelning, fältstudier

Bilaga 2b

Beskrivning av terminen i perioder
En översikt av terminen framgår av bilaga 2a. Enligt grunden teori- varvade
praktik/teoriperioder kan terminen beskrivas enligt följande.

Period 1
Teori 3 veckor. Start av terminen och instruktioner för terminen. Fördelning av
praktikplatser. Studieuppgifter och inlärningsplan presenteras. Diskussion om
förväntningar på handledare i praktiken. Fyra basgruppsträffar genomförs under
perioden. Vid den första träffen presenterar studenterna sig själva, diskuterar hur
de vill arbeta och sin syn på PBL. Gör upp gruppkontrakt. Tema 1 "Sjuksköterskans undervisande och vägledande funktion" börjar. Den första utgångspunkten, som aktualiserar lärande, påbörjas vid första tillfället och följs upp och
avslutas vid det andra. Vid andra tillfället bearbetas nästa utgångspunkt,
påverkan vid hälsoproblem. Den avslutas vid ett tredje tillfälle. Fjärde
basgruppstillfället innebär att Tema 2 "Omvårdnad vid förändrade
förutsättningar för nutrition, metabolism och elimination" påbörjas.
Utgångspunkten rör diabetes.
Studenterna har i basgrupp planerat "Undervisning till specifik målgrupp
efter eget val och med innehåll som riktas mot hälsa/prevention". Basgruppen
genomför, motiverar och leder diskussionen under seminariet. Seminariet utgör
avslutning av det första temat, vilket också utvärderas i samband med seminariet.
I temat ingår en enkätstudie angående hur information påverkar beteende genomföras. Studien introduceras med föreläsning under perioden. Studenterna väljer
vilka 2 - 3 kamrater de samarbetar med.
Föreläsningar: Pedagogik, Läkemedelsräkning, Omvårdnad (Betty
Neuman), Statistik, Compliance, Preventivt hälsoarbete, Kulturmöten i vården,
Vetenskaplig
metod,
Vetenskapsteori,
Omvårdnadsdokumentation,
Patient/anhörigupplevelse i intensivvård, Kvalitetssäkring, Endokrinologi.
Inför och under sin praktik skriver studenterna inlärningsplaner. Det gäller
samtliga terminer i utbildningen. Instruktioner för denna finns i studiehandledningen. Inlärningsplanerna utgör underlag för bedömningen i praktik.

Period 2
Kliniska studier varvat med teoridagar 5 veckor. Den första veckan ej schemalagd, de andra veckorna innehåller 1 - 2 teoridagar. Studenterna går ut till
respektive vårdavdelningar där egna scheman upprättas. Ramar (omfattning,
regler för raster, veckovila) för de kliniska studierna finns beskrivna i studiehandledningen. Fyra basgruppsträffar under perioden. Första tillfället bearbetas
utgångspunkten om diabetes. Avslutning sker vid andra tillfället, då en ny

utgångspunkt som rör prostata påbörjas. Den följs upp vid det kommande
tillfället och en ny som aktualiserar akut buk påbörjas. Vid nästa tillfälle erhålls
mer information om patienten som har lagts in som akut buk. Patienten opereras
för tarmvred. Detta utgör underlag för fortsatt bearbetning till nästa tillfälle.
Föreläsningar: Klinisk kemi, Omvårdnad vid diabetes, Endokrinologi, Akut
buk, Njurinsufficiens.
Integrerade grupper mellan arbetsterapeut-, sjukgymnast- och sjuksköterskestudenter presenterar vid ett seminarium de olika yrkesgruppernas behandlingsinsatser i relation till en patient som rehabiliteras.

Period 3
Teori 4 veckor. Tre basgruppsträffar genomförs. Patienten med tarmvred följs
upp vid tillfälle ett, då också en ny utgångspunkt som rör en gulfärgad patient
påbörjas. Halva basgruppsträffen används till utvärdering av basgruppsarbetet.
Nästa tillfälle innebär bearbetning av patienten som gulfärgad. Denna utgångspunkt avslutas vid det tredje tillfället, då en ny utgångspunkt som rör inflammatoriska tarmsjukdomar börjar bearbetas.
Föreläsningar: Klinisk kemi, Statistik, Perioperativ vård, Farmakologi,
Vetenskapsteori, Central venkateter, Total parenteral nutrition, Sköldkörtelsjukdomar, Lever, galla, bukspottkörtelsjukdomar, Forskningsetik, Kvalitetssäkring,
Omvårdnad vid stomi.
Studieuppgiften angående omvårdsplanering, med en omvårdnadsteoretisk
struktur, presenteras och diskuteras i ett seminarium. En fjärdedel av hela studentgruppen bildar en seminariegrupp. Studenternas enkätstudier bearbetas i
seminarier med halva studentgruppen. Studenterna opponerar på varandras
arbeten. Den sista veckan i perioden har i schemat avsatts till arbete som rör
studenternas projekt (10 poäng).

Period 4
Kliniska studier varvat med teoridagar 6 veckor. Sammanlagt fyra
basgruppträffar genomförs. Utgångspunkten som rör inflammatoriska
tarmsjukdomar avslutas och Tema 3 "Sjuksköterskans medicintekniska ansvar”
påbörjas vid tillfälle ett. Avslutning sker vid nästa tillfälle och Tema 4 "Kvinnors
livsvillkor och hälsa" börjar. Den första utgångspunkten i det temat aktualiserar
gynekologiska sjukdomar, vilken bearbetas vid ytterligare ett tillfälle.
Klimakteriet blir ämnet i nästkommande utgångspunkt.
Föreläsningar: Medicinsk teknik, Resurserbjudande i vetenskaplig metodik inställd, Kvinnotemat, Gynekologi, Sexualitet och reproduktion, Manliga och
kvinnliga sexuella problem, Resurserbjudande som gäller human biomedicin och
omvårdnad under hela terminen - inställd.

Under den här perioden har studenterna en tentamen i vetenskapsteori och
metodik och tentamen i omvårdnad och human biomedicin genomförs tre veckor
senare. Studenterna har lämnat in skriftliga rapporter angående undervisning av
en patient i de kliniska studierna. De får återkoppling på denna uppgift, och vissa
uppmanas att komplettera rapporten.

Period 5
Teori 2 veckor. Perioden innehåller 2 basgruppsträffar. Vid ett tillfälle följs
utgångspunkten om klimakteriet upp, och en ny som rör graviditet påbörjas. Det
sista tillfället innebär att utgångspunkten avslutas och basgruppsarbetet under
hela terminen utvärderas.
Föreläsningar: Obstetrik (förlossningskonst), Nyfödda barn, Prenatal diagnostik, Kvinnor och våld.
Studenter i termin 6, sjuksköterskeutbildningen, presenterar arbeten de
genomfört angående kvalitetssäkring. Studenterna från termin 4 är i huvudsak
åhörare, men kan också ställa frågor. Uppföljning sker i seminarium av den
omvårdnadsplanering, med tyngdpunkt på nutrition, som genomförts på respektive vårdavdelning. En expertsjuksköterska från sjukhuset deltar. Fältstudier som
genomförts inom mödravård och akutmottagning följs också upp i seminarier.
Varje student har genomfört, och spelat in ett ankomstsamtal med en patient (den
här terminen eller under termin 3) under de kliniska studierna. Dessa samtal följs
upp i mindre grupper. Näst sista dagen på terminen får studenterna reda på resultaten för tentamen i omvårdnad/human biomedicin. De ges möjlighet att samtala
med den lärare som har ansvarat för bedömningen.
Terminen avslutas med gemensam utvärdering av terminen utgående från
respektive basgrupp. Studenterna lämnar också in en individuell skriftlig
utvärdering. Avslutningen äger rum i parken som ligger i anslutning till skolan.

