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problem har jag kunnat bilda mig en uppfattning om vad som skiljer en mer traditionell undervisning från en som 
organiseras kring problem.  
I arbetet ingår en attitydundersökning hos elever som undervisats på detta sätt och resultatet visar att arbetssättet och 
NO-ämnena uppfattas positivt.  
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Sammanfattning 

 

Genom att följa förändringsarbetet på en grundskola under tre år och där organisera en 

undervisning baserad på problem har jag kunnat bilda mig en uppfattning om vad som skiljer 

en mer traditionell undervisning från en som organiseras kring problem. 

I arbetet ingår en attitydundersökning hos elever som undervisats på detta sätt och resultatet 

visar att arbetssättet och NO-ämnena uppfattas positivt. 

Jag vill med detta arbete undersöka hur synen på undervisning och lärande förändrats över tid, 

hur olika teoretiska skolor avlöst  och ibland överlappat varandra. Genom forskning har vi fått 

kunskap om viktiga faktorer kring hur kunskap byggs, hur vi lär, och detta har lett fram till 

nya metoder och förhållningssätt i undervisningen. Dessa nya metoder och förhållningssätt 

har bara delvis slagit igenom på fältet men en  pedagogisk debatt pågår i samhället och ute på 

olika skolor.  

Jag tar genom litteraturstudier upp framväxten av och beskriver grunddragen i undervisning 

baserad på PBL, problembaserat lärande, som framförallt tillämpats på högre utbildningar 

som hälsouniversitet, men som spridits till gymnasieskolan och även grundskolan. 

I arbetet finns en beskrivning av hur en sådan undervisning kan organiseras på grundskolan 

inom NO-undervisningen liksom en attitydundersökning bland elever som undervisas på detta 

sätt. 

Jag har kommit fram till att problembaserat lärande är ett av många sätt att organisera 

undervisning och lärande. De som idag arbetar på detta sätt, som till exempel 

Mariebergskolan i Motala ,anser att metoden och arbetssättet ger bättre resultat och på ett bra 

sätt överensstämmer med intentionerna i läroplanen. De utesluter dock inte att man kan arbeta 

på andra sätt och nå motsvarande resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

SAMMANFATTNING .............................................................................................................. 2 

1. INLEDNING .......................................................................................................................... 5 

1.1 BAKGRUND....................................................................................................................................................................... 5 
1.2 SYFTE................................................................................................................................................................................ 7 

2. METOD OCH GENOMFÖRANDE...................................................................................... 7 

3. OLIKA SYNSÄTT PÅ UNDERVISNING OCH LÄRANDE. ............................................. 8 

3.1 BEHAVIORISMEN............................................................................................................................................................. 8 
3.2 KOGNITIVISMEN.............................................................................................................................................................. 9 
3.3 KONSTRUKTIVISMEN...................................................................................................................................................... 9 
3.4 SOCIOKULTURELL TEORI .............................................................................................................................................. 10 

4. PBL-UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV ...................................................................... 11 

4.1 PBL- ETT TÄNKBART ALTERNATIV............................................................................................................................ 13 
4.2 GRUNDDRAGEN I PBL ENLIGT DIMENÄS. ................................................................................................................. 13 
4.3 PBL ENLIGT JERDMYR M.FL........................................................................................................................................ 14 
4.4 PBL VID HÄLSOUNIVERSITETET I LINKÖPING.......................................................................................................... 14 
4.5 ARBETSGÅNGEN VID BASGRUPPSARBETE.................................................................................................................. 15 
4.6 KRITIK AV PBL ............................................................................................................................................................. 16 

5. BESKRIVNING AV ”KREATIV NO”. .............................................................................. 17 

5.1 ÄMNESINTEGRERAD UNDERVISNING.......................................................................................................................... 17 
5.2 LÄROMEDEL................................................................................................................................................................... 17 
5.3 ELEVERNAS REDOVISNING........................................................................................................................................... 18 
5.4  DEMONSTRATIONSLABORATIONER........................................................................................................................... 18 
5.5  SAMTAL ISTÄLLET FÖR FÖRELÄSNING...................................................................................................................... 18 
5.6  ARBETSOMRÅDE LJUS.................................................................................................................................................. 18 

6. UNDERSÖKNING AV ELEVERS ATTITYDER TILL ”KREATIV NO”. ...................... 18 

7  RESULTAT.......................................................................................................................... 19 

7.1 JAG TYCKER ATT ARBETSSÄTTET ÄR BRA.................................................................................................................. 19 
7.2 JAG TYCKER ATT JAG LÄR MIG MYCKET .................................................................................................................... 20 
7.3 JAG TYCKER ATT JAG HAR TILLRÄCKLIGT MED TID FÖR UPPGIFTERNA. ............................................................... 20 
7.4 JAG TYCKER ATT JAG FÅR TILLRÄCKLIGT MED HJÄLP ............................................................................................. 21 
7.5 JAG TYCKER ATT LABORATIONSUPPGIFTERNA ÄR BRA/LÄTTA.............................................................................. 21 
7.6 JAG TYCKER ATT TEORIUPPGIFTERNA ÄR BRA/LÄTTA............................................................................................. 22 
7.7 JAG TYCKER ATT DIAGNOSERNA ÄR BRA................................................................................................................... 22 
7.8 JAG TYCKER ATT NO ÄR ROLIGT ................................................................................................................................ 23 

8  RESULTATDISKUSSION.................................................................................................. 23 

9. REFERENSLISTA............................................................................................................... 27 

BILAGA 1............................................................................................................................................................................... 28 
ETT URVAL AV ARBETSOMRÅDEN SOM INGÅR I ”KREATIV NO”. ................................................................................. 28 
ARBETSOMRÅDE LJUS......................................................................................................................................................... 28 

 

 
 
 
 

 

 
 



 5

1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Då jag började som lärare 1981 var arbetet med genomförandet av Lgr80 i full gång. Vi skrev 

lokala handlingsplaner, diskuterade undervisning och lärande i ett brett och förutsättningslöst 

perspektiv som präglades av stor öppenhet på den skola som jag var anställd vid. Vad vi 

föreställde oss då var att det skulle finnas något universellt arbetssätt som skulle lösa de 

problem som vi upplevde fanns i den svenska grundskolan som till exempel bristande 

helhetssyn. Den viktigaste frågan som presenterades ur organisatorisk synvinkel var att skolan 

skulle vara indelad i arbetsenheter där lärare i arbetslag skulle planera och genomföra 

undervisningen. Ur pedagogisk och metodisk synvinkel tryckte man på samtalets betydelse i 

kontakten mellan lärare och elev och man ställde krav på ett elevaktivt arbetssätt. Detta 

menade man skulle utesluta den ensidiga katederundervisningen. Andra viktiga frågor som 

togs upp var samarbete och individualisering. Samarbete innebar att många uppgifter skulle 

lösas i grupp och individualiseringen innebar att undervisningen skulle starta på den nivå där 

eleverna befann sig. Tankekartor eller så kallade ”mind maps” introducerades på många 

skolor.Lgr80 jämnade vägen och lade en god grund för nästa stora projekt i grundskolan, 

nämligen Lpo94. Om arbetet med Lgr80 var omfattande så kan man säga att arbetet med 

genomförandet av Lpo94 var en total genomgång av skolarbetet. Inom rektorsområdena 

delades lärare in i grupper som hade till uppgift att gå igenom innehållet i varje ämne och i 

varje årskurs. Om vad undervisade vi, hur såg denna undervisning ut och hur såg timplanen 

ut? Hur skulle frågan om garanterad undervisningstid hanteras ? I och med den nya läroplanen 

lanserades idén om en samlad NO-undervisning, med integrering mellan ämnen och ett samlat 

betyg i NO. En tid efter beslutet om den nya läroplanen började läromedel komma ut på 

marknaden som skulle motsvara de krav och intentioner som fanns uttryckta i densamma. 

 

 Den pedagogiska debatten är idag livlig bland landets lärare och skolledare, hos allmänheten 

och inte minst i massmedia. Nya kursplaner, läroplaner och betygssystem har införts och både 

grundskolan och gymnasieskolan är mitt uppe i en stor förändringsprocess. Av de elever som 

lämnar grundskolan idag saknar en stor del betyg i flera ämnen och en stor del saknar betyg i 

kärnämnena svenska, engelska och matematik. Detta har lett till att det individuella 

programmet på gymnasieskolorna har blivit det tredje största programmet 

(www.skolverket.se) och kan i sig ses som en svidande kritik av rådande förhållanden. 
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Dagens moderna samhälle förändras snabbt och detta leder till ökat krav på kunskap och 

kompetens. Industrisamhällets omvandling ger skolan ett annat uppdrag än tidigare, där 

förmågan att hantera information, ständigt lära nytt, lösa problem och samverka med andra 

människor står i fokus menar Jerdemyr m.fl. (1999). Enligt Arbetslivsinstitutet (1998) har en 

läkarutbildning och civilingenjörsutbildning en halveringstid på 5 år vilket betyder att hälften 

av det som studenten lärt sig under utbildningen är föråldrat redan efter fem år. I beaktande av 

detta är det många som förespråkar vikten av att kontinuerligt fylla på och vidareutveckla 

kunskaper genom livet. 

 

Dagens konventionella undervisningsmetoder är ifrågasatta och enligt Flodström m.fl. (2000) 

bör nya undervisningsmetoder och examinationsformer för undervisning och lärande i detta 

sammanhang och vid t.ex. Linköpings Universitet tas fram om utbildningen ska tillgodose det 

ökade kravet på utbildning och kompetensutveckling genom livet. En pedagogik som rönt 

stort intresse är Problembaserat lärande, PBL. Kan PBL användas i grund- och 

gymnasieskolan? Är det rent av ett sätt att förverkliga läroplanerna ? I Lpo/Lpf-94 betonas bl. 

a elevernas inflytande över utbildningen, ansvaret för det egna lärandet och demokratiska 

arbetsformer enligt Jerdemyr m.fl. (1999). I det material som jag tagit del av kan man se att 

PBL används och sprids inom nästan hela undervisningssystemet och verkar vara en 

pedagogisk modell på frammarsch.  

Inom grundskolan används idag ett undervisningsmaterial inom NO som till stor del har sin 

grund i PBL. Eleverna tränas att söka fakta för att kunna belysa problem, arbetet sker i grupp, 

muntliga redovisningar är obligatoriska och eleverna kan påverka ämnesinnehållet. 

 

Liselotte Alanko och Leif Isaksson har i boken ”Problembaserat lärande i praktiken”.(1999) 

visat hur pedagogiken kan tillämpas i praktiken vid gymnasieskolans Omvårdnadsprogram. 

Sedan mitten på 80-talet har PBL använts vid Linköpings universitet, medicinska fakulteten, 

men används idag inom hela Hälsouniversitetet i Linköping och inom andra utbildningar som 

t.ex. psykologprogrammet. Den pedagogiska metoden som säger sig främja och utveckla det 

livslånga lärandet används i fler och fler utbildningar i Sverige och förespråkarna ser det som 

ett lovande alternativ, inte minst mot bakgrund av de senaste decenniernas forskning om 

lärandet (Marton m.fl. 1986).  Intresset för PBL är mycket stort enligt Järdemyr, Alanko m.fl. 

Under min första praktikperiod på lärarutbildningen träffade jag på ett arbetslag på en 

högstadieskola (Mariebergskolan – Motala) som hade påbörjat ett arbete med att lägga om 

undervisningen i NO till något som kallas för ”Kreativ NO”. En av författarna till detta 

material hade jag stött på tidigare i kursen ”Att undervisa barn i naturvetenskap” , av Jörgen 

Dimenäs. Den bok vi använde under kursen heter ”Undervisning i naturvetenskap” och i mitt 

arbete kommer jag att referera ytterliggare till den, men ett av kapitlen tar upp själva 
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kärnfrågan i den kreativa NO-undervisningen, nämligen undervisning med fokus på 

problemlösning. Min slutpraktik valde jag med utgångspunkt från vad mitt examensarbete 

skulle handla om och jag förlade den till samma skola och hade då möjlighet att se resultatet 

av tre års förändringsarbete och även att själv pröva på och genomföra en undervisning med 

detta undervisningsmaterial. Jag har under mina praktikperioder organiserat undervisning 

enligt PBL, följt förändringsarbetet under tre år och varit med om att hitta formerna för en 

sådan undervisning på grundskolan. 

 

1.2 Syfte 

 

Syfte med detta arbete är att beröra hur synen på undervisning och lärande förändrats över tid, 

hur olika teoretiska skolor avlöst och ibland överlappat varandra, och hur detta lett fram till ett 

nytt sätt att organisera undervisning ,nämligen kring problem, PBL. Syftet är också att 

undersöka ett antal elevers attityder till undervisning som arrangerats enligt vissa principer i 

PBL. 

 

2. Metod och genomförande 

 

Då jag med detta arbete vill visa hur man kan bedriva en undervisning som organiseras i form 

av problembaserat lärande i grundskolan har jag till stor del använt mig av ett 

undervisningsmaterial som kallas ”Kreativ NO”(Dimenäs m.fl. 1998). Jag har dels läst in mig 

på detta material men även litteratur i anslutning till detsamma nämligen ” Undervisning i 

naturvetenskap”(Dimenäs m.fl. 1996). Annan litteratur som anknyter till mitt arbete finns 

redovisat i referenslistan. En hel del av den litteratur som jag tagit del av behandlar PBL på 

högre utbildningar och finns med som principer eller grunddrag för sådan undervisning. 

Det historiska perspektivet på undervisning och lärande som jag hämtat fr ån ”Problemlösning 

som metafor och praktik” (Wyndhamn m.fl. 2000) vill visa hur synen på undervisning har 

förändrats i takt med att samhället förändrats. Jag har även valt att belysa PBL ur ett historiskt 

perspektiv. 

En del av den litteratur jag valt har förekommit under min utbildning till grundskollärare MA-

NO 4-9 och annan information har jag sökt och funnit på olika hemsidor på Internet. Övrig 

litteratur har jag sökt på Universitetsbiblioteket i Linköping och berör framför allt 

problembaserat lärande. Undervisningsmaterialet ”Kreativ NO” har jag fått tillgång till på 

Mariebergskolan. Anledningen till att jag valde att granska ”Kreativ NO” på Mariebergskolan 
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i Motala är att jag kunde följa förändringsarbetet under ett antal år från de första 

sonderingarna i arbetslaget till ett genomfört arbetssätt på hela skolan, med tre olika arbetslag. 

Jag började mitt examensarbete med att läsa in nödvändig litteratur kring problembaserat 

lärande idag men även hur det genom åren vuxit fram. Vid kontakter med berörda lärare på 

Mariebergskolan har allt material som berör ”Kreativ NO” lämnats ut till mig och intresset 

från skolan har varit stort då man ser mitt arbete som ett försök till oberoende utvärdering av 

deras arbetssätt. Någon sådan har tidigare inte blivit gjord. Under min praktikperiod på 

Mariebergskolan var jag ansvarig för ett arbetsområde i ”Kreativ NO” och var delaktig i två 

andra. Under rubriken dokumentation av arbetsområde finns beskrivet hur ett delområde kan 

se ut tillsammans med min utvärdering av arbetet. 

Elevers svar angående deras uppfattningar om arbetssättet  har samlats in med hjälp av 

enkäter gjorda under denna treårsperiod. Dessa har jag sammanställt som ett statistiskt 

material i tabellform men även som graf. Jag har därefter analyserat utfallet av studien. 

 

3. Olika synsätt på undervisning och lärande.  

De teoretiska perspektiven på lärande har genom åren sett olika ut dels beroende på vad 

forskning vid en viss tidpunkt kommit fram till om hur vi lär men också på vilka krav som 

funnits från samhällets sida. De som idag undervisar inom den svenska grundskolan har i sina 

utbildningar genom åren lärts olika modeller för lärande och idag finns förhållningssätt bland 

lärare som ett konglomerat av idéer(Wyndhamn m.fl. 2000). Det ena förhållningssättet har 

avlöst det andra och ofta har de funnits sida vid sida.  

Innebörden i såväl kunskap som lärande har förändrats från att uppfattas som ett 

huvudsakligen kognitivt fenomen till att vara en fråga om deltagande i en social praktik 

(Carlgren 1997). Ny kunskap genom forskning om hur vi lär leder då fram mot grundtankarna 

i problembaserat lärande som då representerar en ny metod och ett nytt sätt att organisera 

undervisning på. Wyndhamn (2000) menar att det sociokulturella perspektivet bör diskuteras, 

granskas och fördjupas inför kommande revisioner av läroplanen. Fröet till en alternativ 

pedagogik är redan sått. 

3.1 Behaviorismen 

Under en period har lärandet uppfattats som ett passivt formande av vissa beteenden – kallat 

behaviorism. Förgrundsgestalten för denna teori var Skinner och denna teori dominerade den 

pedagogiska debatten fram till 60-talet men den har än idag ett märkbart inflytande på 

utformningen av undervisningen. För att kort sammanfatta de typiska dragen i behaviorismen 

kan man säga att: (Wyndhamn m.fl. 2000) 

• Kunskapen är given och absolut 
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• Lärandet är till övervägande delen passivt även om det sker under programmatiska och 

upprepade former 

• Eleven ses som en passiv mottagare 

• Lärarens roll är auktoritativ, anvisande och kontrollerande 

• Målet för stud ierna ska vara nedbrutna till avgränsade uppgifter som ska lösas eller 

distinkta frågor som ska besvaras 

• Med hjälp av standardiserade och objektiva test avgörs bäst graden av måluppfyllelse 

 

Detta synsätt innebär att man ser eleven som mottagare av kunskap enligt en linjär modell och 

att undervisa innebär då att exempelvis läraren överför sitt kunnande till eleven 

(Lendahls,1995). Med bildspråk brukar man beskriva metoden som att eleverna är tomma kärl 

som ska fyllas med kunskap. Detta perspektiv på lärande får som konsekvens att stoffet ska 

förenklas och struktureras i små steg och eleverna ska möta en svårighet i taget. Belöning blir 

en viktig faktor för lärandet. Synsättet kan även beskrivas som atomistiskt, med avsaknad av 

helheter. 

3.2 Kognitivismen 

Under 60-talet växte denna rörelse fram som en motvikt till den ”tanklösa” behaviorismen och 

grundtankarna för denna rörelse kan sammanfattas så här: ”Människor styrs inte på samma 

sätt som maskiner och naturprocesser av mekaniskt verkande krafter. De handlar utifrån 

tolkningar av sin verklighet. De reflekterar.”(Egidius,1999,sid.90) Tyngdpunkten kom att 

ligga på inlärningens mer komplexa delar som språkutövning och kommunikation. Tidiga 

företrädare för denna inriktning var Chomsky, Bruner och Ausubel. Synen p å kunskap 

förändrades inte utan sågs som given och absolut, och i undervisningen användes begreppet 

inlärning. Kunskap som inte används glöms bort fort och man talade om människans 

korttidsminne och långtidsminne. Genom att sätta in repetition med jämna me llanrum kunde 

kunskapsnivån bibehållas på en högre nivå. Till skillnad från behaviorismen som ser 

människans beteende utifrån stimulirespons, såg kognitivisterna människans beteende som 

målinriktade handlingar. Begreppet metakognition infördes, och menade med det kunskap och 

kontroll över den egna kognitionen.(Wyndhamn m.fl.). Undervisningen kännetecknas av att 

stoffet portioneras ut i mindre delar och kan sägas vara atomistisk. Den har inslag av ständiga 

repetitioner som ska göra så att kunskap lagras i långtidsminnet. 

3.3 Konstruktivismen 

Kunskap är något som människan konstruerar utifrån sina erfarenheter i ett samspel mellan 

sinnesintryck och förnuft. Istället för inlärning talar man hellre om lärande eller kunskapande 

och man betraktar kunskap som relativ, bedräglig och felbar. Företrädare för denna rörelse är 
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Dewey, Piaget, Bruner och Vygotsky. Lärandet ses som ett resultat av elevens mognad och 

detta innebär att eleven naturligt utvecklas mot allt riktigare förståelse av världen. Barnet 

närmar sig alltmer det vetenskapliga sättet att tänka och barnets utveckling sätter gränser för 

vad det kan lära. Den lärande måste själv utveckla sin kunskap och därmed får den egna 

aktiviteten stor betydelse för lärandet.(Lendahls,1995). 

Kännetecknande för undervisningen är att uppgifter ska vara autentiska och utgå från elevens 

verklighet. Den ska utgå från den nivå eleven befinner sig på och vad eleven känner till från 

början. ”Mind maps” används för att konstruera tankekartor. Samtalet är betydelsefullt 

antingen som enskild handledning eller som diskussion i helklass. (Wyndhamn,2000).  

3.4 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin framhåller det ömsesidiga beroendet mellan sociala och 

individuella processer samtidigt som en tolkning sker utifrån den kulturella och historiska 

bakgrunden. Klassrummet är ingen isolerad box med en egen inlärningsmiljö utan är en 

naturlig del av en större sociokulturell gemenskap. Den främste företrädaren för denna teori är 

Vygotsky. Det sociokulturella perspektivet erbjuder en helt annan syn på världen och 

människan än det strikt mentalistiska, representerat i olika former av konstruktivism 

(Harré&Gillett, 1994 , i Wyndhamn m.fl. 2000). Fokus ligger inte längre på människan och 

världen utan på människan i världen. Omvärlden skapar oss och vi skapar omvärlden. I de 

sociala processerna är språket det viktigaste verktyget för tanken och bärare av det kulturarv 

som vårt samhälle eller vår grupp omfattar. Detta får implikationer i undervisningen på så sätt 

att vardagsspråket avviker från språket i en ”vetenskaplig” kontext, och inlärning innebär mot 

denna bakgrund bland annat att tillägna sig begrepp och resonemang som utmärker till 

exempel olika skolämnen. Vygotsky menar att avståndet/skillnaden mellan de vetenskapliga 

begreppen och de vardagsbetonade inte får vara för stort men i området där de möts sker ett 

utbyte(zonen för proximal utveckling). (Wyndhamn m.fl. 2000) 

 

De olika synsätten leder till skilda sätt att se på undervisning och kan åskådliggöras med 

begreppen inlärning och lärande. Hård af Segerstad m.fl. (1997 sid. 9-10) menar att : 

”Inlärning kan i högre grad associeras med att se den lärande som mer passiv. Begreppet kan 

också förstås som att något visst ska läras in, dvs. det som ska läras ses som färdigt i motsats 

till något som kräver bearbetning av den lärande. Genom att använda begreppet lärande 

markeras att den lärande placeras i centrum och att lärande alltid bör ses som en aktiv 

process”. 

Lärande ska ses som en aktiv process och i mötet mellan det vardagliga och vetenskapliga 

sker en utveckling av begreppen. Samtalet, språket har stor betydelse för konstruerande av 

kunskap och för att minnas, förstå och integrera ett ämnesinnehåll måste det finnas ett 
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sammanhang och en helhet. Detta leder fram till ett synsätt och en metod att organisera 

undervisning och lärande som kallas PBL, problembaserat lärande. 

4. PBL-ur ett historiskt perspektiv  

Vid McMaster-universitetet i Kanada insåg professorn i medicin, Hovard S. Barrows, i slutet 

på 1970-talet att utbildningen av läkare måste förändras. Han började då arbetet med en 

kompletterande handledning till den traditionella undervisningen. Tillsammans med R. 

Tamblyn publicerade han 1980 boken ”Problem-based learning. An Approach to Medical 

education”. Där beskrevs en förändrad läkarutbildning som bl. a innehöll avsnitt med 

simulerade patienter och olika modeller för problemlösning. De studerande fick träna sig 

genom att lösa olika fall som läkare möter i sitt dagliga arbete. Detta åstadkoms genom att de 

studerande fick så kallade ”pappersfall” där en fiktiv patient beskriver sina symptom med 

tillhörande provresultat. Studenterna skulle nu ställa sig frågorna: Vad lider denna patient av 

för sjukdomstillstånd? Vad beror det på och vad orsakades den av? Hur kan den behandlas? 

Ytterligare undersökningar som är relevanta för att fastställa en korrekt diagnos? Dessa 

fallbeskrivningar byggdes på under problemlösningens gång. Arbetssättet var noga 

genomtänkt enligt en viss problemlösningsstrategi. Genom dessa ”papperspatienter” får 

studenterna använda sina teoretiska kunskaper rent praktiskt. (Alanko, L, 1999). 

 En sådan koppling mellan teori och verklighet är mycket fruktbar för individens lärande och 

förståelse enligt Walldal(1995). Läraren fungerade som handledare, vars viktigaste uppgift 

var att göra inlärningen elevcentrerad istället för lärarcentrerad. 

(http://home6.swipenet.se/~w~60787/pbl.html) 

 

Från Kanada har metoden vidareutvecklats och spridits över hela världen (Egidius,1999) och 

via Holland kom den till Sverige och introducerades då på Hälsouniversitetet i Linköping 

1986. I dag är det en mängd olika discipliner och utbildningar i Sverige som har hela eller 

delar av sin utbildning i form av PBL(Hård af Segerstad m.fl. 1997), bland andra 

Arbetsterapeututbildningen i Lund och Psykoterapiutbildningen i Stockholm. 

 

Idéhistoriskt kan man härleda PBL så långt tillbaka som till Comenius (1592-1670) och hans 

”Den stora Undervisningsläran”, där han skrev: Let the main objective be as follows – to seek 

and find a method of instruction-by which teachers may teach less but learners may learn 

more(Rahimi,1995, i http://home6.swipenet.se/~w~60787/pbl.html). Han menade att den 

studerande inte kan överta någon annans kunskap, utan kunskap är något man tillägnar sig 

genom det egna förnuftet eller aktivt genom sina sinnen. 
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En av de stora pedagogerna som ofta omnämns som inspiratör till PBL är Jerome S. Bruner. 

Han menar att den studerande har en vilja och en inre drivkraft att lära som kommer ur den 

biologiskt betingade nyfikenheten hos människan och som är grunden för all mänsklig 

utveckling. Vidare menar Bruner (1971) att då vi upptäcker något som vi inte riktigt förstår så 

driver nyfikenheten oss att ägna detta något vår uppmärksamhet till dess att vi på ett 

tillfredställande sätt har förstått. För att skapa goda förutsättningar för lärande är det denna 

nyfikenhet och inre motivation som lärare ska använda. 

 

För att kunskaperna ska få betydelse och bli relevanta för eleverna måste de införlivas med 

deras känslor och motiv (Egidius, 1973). Bruner menar att man som lärare inte bara förmedlar 

kunskap utan även en attityd till denna och till inlärningen i sig. Det första barnen får lära sig i 

skolan är att kunna återge något då man blir tillfrågad, att följa en tankegång som kommer 

utifrån istället för inifrån och betrakta korrekta svar som något värdefullt. För Bruner är inte 

kunskapen som produkt utan som process det viktiga. Genom denna process tillförskaffar man 

sig en förmåga att analysera och syntetisera omvärlden. Man får därigenom en förmåga att gå 

vidare, att utvecklas vidare. (Maltén,1981). 

 

En annan person som ofta refereras till i PBL-sammanhang är den amerikanske psykologen 

och psykoterapeuten Carl Rogers och hans bok ”Frihet att lära”. Där skriver han om kunskap 

som är föremål för undervisning, kunskap som läraren förmedlar till eleven, och som han 

menar enbart engagerar hjärnan och där varken känslor eller personlig innebörd finns med. 

I motsatts till denna ställer han den erfarenhetsbaserade inlärningen, en kunskap som präglas 

av ett personligt engagemang, där hela personen, både förstånds- och känslomässigt engageras 

i inlärningen. Han menar vidare att den är självinitierad, i betydelsen att, även om den 

utlösande faktorn kommer utifrån så…kommer känslan av upptäckt, av riktning, av att fatta 

och tillägna sig, inifrån.( Rogers, 1976,s 15). Det är i samspel med andra som processen 

inlärning leder fram till ökad insikt, både om sig själv och om världen utanför. Lärarens 

uppgift är då, enligt Rogers, i första hand att handleda den studerande genom utbildningen. 

 

I PBL-sammanhang kan man inte gå förbi John Dewey, som menade att kunskapen i sig är 

relativ, förändras ständigt och utvecklas i interaktionen mellan människa och samhälle. 

Eftersom samhället hela tiden utvecklas, måste utbildningen också vara i en ständig process, 

där kunskapen skall komma till nytta för den studerande för att bli meningsfull. Detta innebär 

i sin tur att den studerande blir aktiv i sitt kunskapsinhämtande. Som lärare låter man den 

studerande förstå att man har tilltro till dennes förmåga (Maltén ,1981). 
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4.1 PBL- ett tänkbart alternativ 

Då man vid PBL-undervisning talar om problem ska detta förstås som frågor som ställs kring 

en situation eller ett begrepp och dessa ska vara relevanta för den utbildning man befinner sig 

i. Det finns tre karaktäristiska drag vid undervisning baserad på PBL, nämligen: 

• att verklighetsanknutna situationer utgör utgångspunkt för problembearbetning och är en 

bas för lärande 

• självstyrt lärande, den studerandes aktivitet och ansvar för sitt lärande 

• arbete i grupp 

PBL är inte bara en pedagogisk metod, utan innebär också ett förändrat sätt att se på lärandet 

och den studerandes intresse, aktivitet och ansvarstagande är centralt. Synsättet genomsyras 

av en tro på individen som aktivt skapande med ett naturligt behov av kunskap och 

kompetens. Då individen själv bearbetar den nyvunna kunskapen sker en utveckling inifrån 

individen själv. Ett argument för PBL är behovet av begripliga helheter för att få ett 

meningsfullt lärande. Vidare ska kunskaperna vara användbara utanför utbildningssituationen. 

PBL ger möjligheter till nya examinationsformer där kursdeltagare får ta del av den enskildes 

studieresultat som då inte blir en privat angelägenhet. 

Undervisning med PBL resulterar inte bara i kunskaper och färdigheter hos de studerande 

utan ger även ett förhållningssätt till kunskap och inlärning, och förmåga att självständigt 

söka, ordna, syntetisera och dokumentera kunskap. ”Problembaserat lärande är ett sätt att 

utforma utbildningar så att alla studerande får förutsättningar att göra på samma sätt när de lär 

sig som de mest framgångsrika ändå skulle ha gjort.”(Kjellgren m.fl. 1993, sid.27) 

4.2 Grunddragen i PBL enligt Dimenäs. 

Inlärningssynen i PBL bygger på att människan lär sig genom att själv aktivt utforska världen 

och tonvikten ligger på inlärningsprocessen. I den traditionella undervisningen där läraren 

planerat lektioner och föreläsningar från början till slut utgår man för det mesta från lärarens 

behov (Dimenäs m.fl. 1996).  

Vid undervisningen enligt PBL är man självklart ute efter att skaffa sig ett visst mått av 

kunskaper och färdigheter men metoden ger även möjlighet att bygga upp en egen 

kunskapssyn. Detta kan innebära att man utvecklar förmågan att självständigt söka kunskap, 

att analysera, syntetisera och dokumentera kunskap samt att se vilken kunskap som är 

relevant, och att skapa ett kritiskt förhållningssätt.  

Ett av syftena med PBL är att skapa förutsättningar för att kunna ompröva sina kunskaper och 

kompetenser i ett samhälle där kunskapskraven växlar snabbt. 

Man utgår i PBL från att den studerande själv söker svar på de frågor han/hon ställer och 

grunden är självstudier och basgruppsarbete. Läraren har en stödjande och handledande roll 

och är till för att underlätta de studerandes inlärningsprocess. Läraren visar förtroende för den 
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studerande genom att lita på dennes förmåga att göra de rätta valen och på elevens förmåga att 

söka kunskap. Läraren är en resurs som eleverna använder sig av för att nå sina mål. 

 

4.3 PBL enligt Jerdmyr m.fl. 

Författarna till boken ”ProblemBaserat Lärande-något för grundskolan och gymnasiet?” 

menar att PBL bygger på fem grundpelare.  

• Arbetssättet innebär att undervisningen till stor del kretsar kring lösningen av problem 

• Eleverna får en styrande och aktiv roll i undervisningen 

• De grupper s.k. basgrupper, som eleverna arbetar i, blir centrala i undervisningen 

• PBL innebär oftast att undervisningen präglas av integration mellan moment, kurser, 

ämnen och dylikt 

• PBL innebär att läraren i sin roll får mer handledande uppgifter 

 

Förespråkarna för ett arbetssätt i undervisningen som kallas problembaserat lärande menar att 

möjligheterna att kunna nå de mål som finns uppställda för skolan ökar då man använder sig 

av PBL. Målen som de menar är bl.a. individualisering av undervisningen, demokratisk 

fostran, personlig och kunskapsmässig utveckling och inflytande över lärandet. De menar att 

förståelsen underlättas genom att problemen är verklighetsanknutna och har helhetskaraktär. 

Undervisningen blir meningsfull för eleverna genom att de samspelar och kommunicerar 

kring den. Olika former av redovisningar gör att undervisningen blir mer varierad och 

samtidigt blir de inlärningstillfällen. Det centrala som man förhoppningsvis ska nå fram till är 

att eleverna tar ansvar för det egna lärandet. ”Problemlösningsprocessen kan skapa möjlighet 

för eleverna att se kunskap som ett redskap” (Jerdmyr m.fl.,1999). 

4.4 PBL vid Hälsouniversitetet i Linköping 

De idéer som kännetecknar PBL är att den studerande placeras i centrum och det är dennes 

kunskap och förståelse av fenomen som utgör startpunkten för det fortsatta lärandet. Viktigt är 

i vilket sammanhang det som ska läras hör hemma. Den studerande styr sin egen lärprocess 

mot ökad förståelse och kunskap, och får möjlighet att formulera sin förståelse och kunskap 

tillsammans med andra. 

Kursdeltagarna arbetar/studerar i basgrupper om 6-8 personer och får handledning av en 

mentor/lärare 1-2 gånger i veckan. Basgruppsarbetet varvas med föreläsningar, 

metodövningar, självstudier m.m. Inom varje tema arbetar gruppen med verklighetsanknutna 

situationer som väcker frågor att söka kunskap om. Redovisning sker i olika former som 

genom seminarier, tvärgruppsredovisningar, tentamen m.m. 
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Vid HU menar man att PBL som metodik syftar till att främja människans förmåga till aktivt 

kunskapssökande genom kreativitet och eget ansvar och de syften som finns är: (Silén,1989) 

• utveckla förmågan att lösa problem 

• utveckla förmågan till lärande 

• utveckla förmågan att arbeta i grupp 

• utveckla självkännedom 

• nytt problem varje vecka 

• mindre styrt 

• problem först, teori sedan 

• ingen bestämd kurslitteratur 

• mer informationssökning 

Det som jag funnit vid litteraturgenomgången är att man i PBL ofta uppfattar svårigheter med 

att få gruppen att fungera som en enhet men detta ses som naturligt och en process i 

undervisningen. Deltagarna anser ofta att tydliga strukturer saknas och att det är svårigheter 

med att finna relevant litteratur för att kunna lösa sina uppgifter. Förespråkarna anser att det 

måste få ta tid att lära sig lära på detta sätt. (Hård af Segerstad m.fl.1997, Walldal,1995). 

4.5  Arbetsgången vid basgruppsarbete 

Arbetsgången vid PBL kallas ibland de sju stegen och kan ses som en 

problemlösningsprocess. (Jerdmyr m.fl. 1999, http://distans.livstek.lth.se/distans/sju steg.html 

http://home6.swipenet.se/~w~60787/pbl.html ) 

 

1. Det första steget innebär att alla i gruppen ska vara överens om vad som står i texten och 

vad uppgiften innebär. Innebörden av detta blir att termer och begrepp måste klargöras 

och man kan se det som ett stadium av faktaanalys. 

 

2. Det andra steget innebär att problemet /delproblemet ska identifieras. Vad är det gruppen 

ska ta reda på? I det här skedet kan några stora övergripande frågor ställas utifrån 

utgångspunkten (problemet). Innan gruppen går vidare ska alla vara medvetna om vilket 

eller vilka problem som gruppen vill bearbeta 

 

3. Det tredje steget ska generera hypoteser eller producera idéer. Detta steg brukar beskrivas 

som ”brainstorming” kring de övergripande frågeställningar som kom fram i steg 2. Alla 

förslag och idéer skrivs ned utan att ta ställning till om det är rätt eller fel. Ingen kritik får 

framföras och steget kännetecknas av spontanitet. 
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4. Vid steg 4 ska de förslag som kommit fram granskas och sorteras. Vilka hör ihop och 

vilka ska bort. Efter det tar man reda på vad gruppen redan vet och vilken kunskap 

gruppen redan har och vad behöver man ta reda på mer om. 

 

5. I det femte steget utgår man från det som kom fram under steg 4 men här ska man 

formulera mer precisa och konkreta frågor. Frågorna ska vara rimliga och inte allför 

många. En viktig fråga för gruppen blir tidsplanering och arbetsplan. 

 

6. Det sjätte steget kännetecknas av en gemensam planering för hur gruppen ska få svar på 

frågorna. Ska man arbeta enskilt eller i grupp? Hur ska resurserna bäst utnyttjas och när 

ska arbetet vara färdigt? Alla dokument ska vara tillgängliga för alla. 

 

7. I steg 7 redovisar alla i gruppen för varandra vad man kommit fram till och vilka svar man 

fått på frågeställningarna i steg 2. Här diskuterar gruppen om den kunskap som nu finns är 

tillräcklig för att lösa problemet/problemen. Det kan också vara så att nya frågeställningar 

kommer fram som gör att man får ta steg 5-7 en gång till. 

 

Då man ser denna arbetsgång för basgruppsarbete kan man tycka att det är hårt styrt och att 

strukturen på det hela är stel. Denna framställning av de sju stegen ska ses som ett hjälpmedel 

då man skolas in i denna form av undervisning och i verkligheten, efter en viss tid, vet de 

deltagande vad som förväntas och hur problemen ska lösas.(Silén, 2000) 

4.6  Kritik av PBL 
 
Syftet med PBL är att skapa en djupare förståelse genom meningsfull och aktiv inlärning. I 

den pedagogiska debatten diskuteras om PBL resulterar i en djupare förståelse jämfört med 

traditionella utbildningsmetoder. Enligt (Mårtensson m.fl,1986,.) resulterar PBL-metoden i en 

djupinlärning medan Berkson (1990 i Mårtensson, 1993) menar att det finns indikationer på 

att det inte råder någon skillnad. 

”För att utveckla denna djupa förståelse för en problemsituation kan vi dra slutsatsen att det 

krävs reflektion och ställningstagande hos den lärande” 

(www.ida.his.se/htbin/exjobb/2000/HS-IDA-EA-00-506) 

Kritikerna av PBL tar ofta fasta p å det faktum att mycket av undervisningen sker i grupp och 

att det då finns risk för att det blir några få personer som gör arbetet medan andra flyter med. 

Andra menar att PBL passar bäst för en tränad och skolad elit (Sjösten, 1997) vid högre 

utbildningar som universitet och högskolor. Några menar att risken är stor för ytinlärning 

medan andra menar att det är just detta som är det nya och kallar det förtrogenhetskunskap. 
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5. Beskrivning av ”Kreativ NO”. 

 
”Kreativ NO” är ett undervisningsmaterial som är framtaget för grundskolans senare del. Det 

består av cirka 20 pärmar som utgör kopieringsunderlag, dvs. läraren tillverkar arbetshäften 

från det inköpta materialet. Arbetsområdena integrerar kemi, fysik, teknik och biologi vilket 

betyder att elever som undervisas med detta material får ett samlat betyg i NO. Alla 

arbetsoråden är uppbyggda kring problem/frågeställningar och materialet i sig ger inga svar 

utan det är nödvändigt med ett stort referensmaterial i form av kemi-, fysik-, teknik-, och 

biologiböcker. 

Dessutom behövs uppslagsverk eller annan litteratur. 

5.1 Ämnesintegrerad undervisning 

Undervisningen karaktäriseras av lärarens förhållningssätt, som visar sig genom att hon 

använder metoder och organiserar undervisningen så att det möjliggör kunskapsutveckling 

utifrån elevens kunskap. Eleven ges möjlighet att utveckla en helhetssyn och förståelse av 

centrala begrepp. Ämnesinnehållet är integrerat. Undervisningen är långsiktig och löper över 

de tre år som läraren har klassen. Utvärdering av undervisningen och kunskapsutvecklingen 

sker fortlöpande genom att läraren tar del av elevernas arbeten och redovisningar. Fortlöpande 

sker också omstrukturering av arbetsuppgifter och arbetsområden. Eleverna får själva föreslå 

material till de försök som ingår och de får själva hämta fram det. Möjligheter finns att arbeta 

själv eller i mindre grupp om 2 till 3 personer. 

Undervisningen kräver att läraren har tagit ansvar för att strukturera ämnena från 

universitetsämnenas teori till ämnes- och arbetsområden som ligger närmare elevens vardag 

(Dimenäs m.fl. 1996). 

5.2 Läromedel 

Läromedlet finns samlat i pärmar och omfattar cirka 20 arbetsområden ( bilaga) som kan 

väljas av eleverna efter eget intresse. Undantag är dock vissa områden som lärarna bedömt 

vara av grundläggande betydelse för den naturvetenskapliga undervisningen. 

Varje arbetsområde innehåller i sig 15 till 30 uppgifter av skiftande slag. I stort sett alla 

uppgifter innehåller ett eller flera problem som eleverna förväntas lösa genom att gå egna 

vägar. Detta kan innebära att de gör försök, ställer hypoteser och prövar, intervjuar eller läser. 

Till själva läromedlet är kopplat ett stort referensmaterial bestående av uppslagsverk, tre till 

fyra olika läroböcker i de ingående ämnena ( fysik, kemi, biologi). Dessa finns i 

klassuppsättning. Eleverna har även möjlighet att söka fakta på Internet. 
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5.3 Elevernas redovisning 

Alla elever har till uppgift att sammanställa arbetsområdet och dess ingående uppgifter till ett 

häfte med egenhändigt utformat försättsblad. Detta häfte ligger till grund för bedömningen 

godkänt av arbetsområdet.  

De elever som vill pröva för högre betyg ska presentera en av de ingående uppgifterna 

muntligt och har då möjlighet att tillverka en stordia i dataprogrammet Publisher.  

Alternativt kan eleverna göra ett bildspel i PowerPoint som presenteras med hjälp av en 

dataprojektor. Då bildspelet visas kommenterar eleven det som ingår. 

Den muntliga redovisningen fungerar även som en repetition av arbetsområdet inför ett 

skriftligt prov. 

5.4  Demonstrationslaborationer 

Av de 15 till 30 uppgifter som ingår i ett arbetsområde väljer läraren ut ett antal laborationer, 

ofta 2 till 3 stycken, som är viktiga för förståelsen av arbetsområdet. Eleverna har sedan 

möjlighet att själva utföra laborationen och bedöma resultatet av den. 

5.5  Samtal istället för föreläsning 

En av de grundläggande tankarna bakom arbetssättet är att då eleverna arbetar i små grupper 

eller enskilt  har läraren möjlighet att diskutera och kommentera elevernas arbete, deras 

vardagsföreställningar, och de kan på så sätt ledas in i ett ”vetenskapligt” betraktelsesätt. 

Samtalets betydelse för undervisning och lärande enligt ”Kreativ NO”, och för möjligheten att 

hamna i rätt diskurs är central.  

5.6  Arbetsområde ljus 

Arbetsområdet är indelat i en grundkurs och en fördjupning. Alla elever genomför samtliga 

tretton delar av grundkursen men ansvarar för ett av delområdena som ska redovisas muntligt 

tillsammans med en kamrat eller enskilt. I fördjupningsdelen som består av nio delar får de 

elever som hinner välja fritt. Till varje delområde i grundkursen eller fördjupningen ingår en 

laboration som är formulerad som ett problem. De ämnen som är integrerade i arbetsområdet 

är biologi, kemi och fysik. (Se bilaga) 

 

6. Undersökning av elevers attityder till ”Kreativ NO”. 

På Mariebergskolan i Motala lade man om undervisning i NO 1998, efter cirka ett års 

förberedelser. Man startade med dåvarande årskurs 7 och då arbetet pågått i tre år var alla 

årskurser inne i arbetssättet. Då tyckte ledningen och de ansvariga lärarna att det skulle vara 

intressant att genomföra en enkätundersökning för att få reda på hur eleverna uppfattade NO-

ämnet och i synnerhet då det arbetssätt som kallas för ”Kreativ NO”. På Mariebergskolan 
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visste man sedan tidigare att intresset för naturvetenskap var i avtagande och man kunde se 

det på bland annat de val som eleverna gjorde till gymnasieskolan. Det var mycket få som 

valde det naturvetenskapliga programmet. 

 

I undersökningen ställde vi 8 frågor där svaren skulle graderas på en femgradig skala från  

”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”. Frågorna är formulerade som positiva 

ställningstaganden till arbetssättet och till NO, men eleverna hade då möjlighet att välja 

”Instämmer inte alls”. 

 

De frågor vi ställde var enligt följande: 

 

1. Jag tycker att arbetssättet är bra 

2. Jag tycker att jag lär mig mycket 

3. Jag tycker att jag har tillräckligt med tid för uppgifterna 

4. Jag tycker att jag får tillräckligt med hjälp 

5. Jag tycker att laborationsuppgifterna är bra/lätta 

6. Jag tycker att teoriuppgifterna är bra/lätta 

7. Jag tycker att diagnoserna är bra 

8. Jag tycker att NO är roligt 

 

7 Resultat 

7.1 Jag tycker att arbetssättet är bra 

 

Arbetssättet innebär att eleverna i stor utsträckning kan röra sig fritt, dels vid laborationer men 

även vid faktasökning i referensbibliotek. En liten del av undervisningstiden måste de sitta 
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stilla som vid genomgångar och redovisningar. Frihetsgraden är stor och det är möjligt att 

detta avspeglar sig i resultatet som till mycket stor del är positivt. 

7.2 Jag tycker att jag lär mig mycket 

 

En stor del av eleverna upplever att de lär sig mycket och upplevelsen i sig är betydelsefull för 

att vilja lära sig. Detta avspeglar sig inte i resultat på diagnoser/prov som ligger på ungefär 

samma nivå som innan man genomförde förändringen. 

 

7.3 Jag tycker att jag har tillräckligt med tid för uppgifterna. 

 
 

Varje arbetsområde motsvarar mellan 15-20 laborationer och till varje sådan finns 

frågeställningar som ska besvaras. Om laborationerna tar för stor del av tiden så minskar tiden 

för faktasökning och eleverna får arbeta mycket hemma. Det finns även en skillnad mellan de 

olika årskursernas upplevelser där åk7 har en positivare bedömning än åk8 och åk9. 
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7.4 Jag tycker att jag får tillräckligt med hjälp. 

Undervisningen organiseras på så sätt att vid laborationerna finns två No-salar bredvid 

varandra och två No-lärare finns tillgängliga. Om eleverna får problem med laboration eller 

faktasökning så tar det inte så lång tid innan de kan få hjälp av någon lärare. Många gånger 

löser även eleverna de problem som uppstår genom att fråga kamrater som redan genomfört 

den aktuella delen. Ingen elev tog avstånd från påståendet och jag tolkar det som att de flesta 

elever får stöd och hjälp av lärarna. 

7.5 Jag tycker att laborationsuppgifterna är bra/lätta. 

 

Instruktionerna till laborationerna är tydliga och det material man använder sig av är inte 

komplicerat och finns ofta i elevernas vardag. Jag tolkar resultatet som att laborationerna går 

att genomföra utan alltför stora problem. 
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7.6  Jag tycker att teoriuppgifterna är bra/lätta. 

Jag tolkar resultatet som att det är svårare att söka fakta till de laborationer som eleverna utför 

än att genomföra själva laborationen. Laborationerna är ofta enkla att utföra men att hitta 

förklaringsmodeller till de fenomen som laborationerna vill visa är betydligt svårare och 

kräver mer av eleverna. För att belysa detta tar jag laborationen ”Hur kan en båt flyta” hämtat 

från arbetsområde ”Vatten”. Eleverna  fyller upp en balja med vatten och har tillgång till en 

båtmodell. De belastar båten och undersöker hur stor last den kan ta innan den sjunker. Alla 

vet och kan se att båten faktiskt flyter, men att förklara varför den kan göra det är betydligt 

svårare. 

7.7 Jag tycker att diagnoserna är bra. 

 

Diagnoser eller om man så vill, prov, vet alla elever att de måste genomföra och att bedöma 

om dessa är bra eller dåliga är säkert svårt för eleverna. Diagnoserna fungerar som stöd för 

lärandet och visar att eleven är på rätt väg och har förstått. Jag tolkar resultatet som att de 

flesta elever nöjda med diagnoserna. 
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7.8 Jag tycker att NO är roligt. 

 

Till slut kan man se att på en 7-9 skola med drygt tre hundra elever så finns en klar 

förskjutning mot att tycka att NO-ämnet är roligt då den övervägande delen av eleverna 

markerat intervallet 4-5. Lärarlaget på skolan tolkar detta som en förändrad attityd till NO-

ämnet som skett under de tre år som man genomfört den nya formen för undervisning. Detta 

är en subjektiv tolkning eftersom ingen motsvarande attitydundersökning gjorts före 

genomförandet. 

 

8  Resultatdiskussion 

På frågan om hur eleverna uppfattar arbetssättet verkar den övervägande delen av eleverna i 

åk 7-9 tycka att det är ett bra arbetssätt och de flesta upplever att de lär sig mycket. Då det 

gäller frågan om tid så kan man utläsa att många tycker att den inte räcker till för att hinna 

med alla laborationsuppgifter. Min kommentar till detta är att då man byter arbetsområde 

finns en tendens till att ta det lite lugnare bland elevgrupperna. Om man kunde få en bättre 

kontinuitet och arbeta i ett jämnare tempo så skulle man kunna undvika tidspress i slutet av 

arbetsområdet. 

De flesta uppfattar att laborationsuppgifterna går att utföra självständigt men de uppfattar dem 

inte som för enkla. 

Då det gäller frågan om att söka fakta till laborationerna, det som här kallas för teoridel, så ser 

man av undersökningen att den delen är mer bekymmersam och kanske inte lika rolig som att 

laborera. Det tar tid att söka fakta i litteratur av olika slag, och det tar tid att lära sig söka 

fakta, men det kan självfallet även vara så att eleverna är osäkra på vilka fakta de ska söka och 

vad som är relevant för att kunna koppla praktik till teori. Laborationerna är lättare att utföra 

då det finns bra beskrivningar att tillgå och det mesta av materialet finns framme. 

De flesta upplever att de får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna genomföra de 

olika momenten. 
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Diagnoser eller om man så vill, prov, vet alla elever att de måste genomföra och att bedöma 

om dessa är bra eller dåliga är säkert svårt för eleverna. Här finns en tendens att hamna mellan 

att inte instämma och instämma vilket jag tolkar som att eleverna inte har någon åsikt om 

detta. 

Till slut kan man se att på en 7-9 skola med drygt tre hundra elever så finns en klar 

förskjutning mot att tycka att NO-ämnet är roligt då den övervägande delen av eleverna 

markerat intervallet 4-5. Lärarlaget på skolan tolkar detta som en förändrad attityd till NO-

ämnet som skett under de tre år som man genomfört den nya formen för undervisning. Detta 

är en subjektiv tolkning eftersom ingen motsvarande attitydundersökning gjorts före 

genomförandet. 

 

Den syn som lärare har på kunskap kommer att få konsekvenser för hur undervisning 

organiseras. Genom att lärare i sin utbildning vid olika tidpunkter mött olika strömningar och 

idéer kommer de att bära med sig bilder av hur undervisning och lärande bör ske. Som elev i 

skolan får vi också en bild av detta. Ny kunskap om undervisning och lärande får därför inte 

omedelbart genomslag i praktiken utan det finns en tröghet i systemet. För skolans del innebär 

detta att olika idéer kommer att finnas sida vid sida under lång tid och för en enskild skola kan 

det då vara svårt att organisera en undervisning som bygger på samsyn. 

I den normativa litteratur om PBL som jag tagit del av finns en stor enighet om att den metod 

och det arbetssätt som går under benämningen problembaserat lärande kan vara ett sätt att 

uppfylla de mål som finns uppställda för skolan ( se nedan). De tankar om kunskap och 

lärande som finns formulerade i LpO och Lpf 94 stämmer väl med arbetssättet problembaserat 

lärande.  

De beskrivningar av PBL som framkommit under arbetets gång utgår till stor del från det som 

kallas ”de sju stegen”. (Se punkt 4.5)  

I min enkätundersökning har jag tagit fasta på arbetssätt dvs. formen för undervisning, 

upplevelsen av att lära sig något och i vilket sammanhang man lär sig i. Kontrollen av 

kunskap i form av diagnoser eller som redovisningar inför helklass finns med som extra 

inlärningstillfällen och den kommunikativa delen i form av kontakt med lärare. 

I det teoretiska perspektiv som framhåller att lärandet sker i ett socialt samspel och där språk 

och tanke utvecklas dialektiskt ses lärandet som en meningsskapande aktivitet. Kunskap 

uppstår som ett svar på människors problem i speciella sammanhang.(Lendahls, 1995). 

Lärarens uppgift blir att skapa situationer där eleven kan upptäcka och skaffa sig erfarenheter 

och läraren blir inte den som överför kunskap men inte heller den som passivt avvaktar 

elevens mognad. Genom att utgå från autentiska problem i undervisningen blir den viktig. 

Resultatet av diagnosen visar en entydigt positiv inställning från elevernas sida. 
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Skolans uppdrag var tidigare att lära eleverna att veta att (fakta) och hur (färdigheter) men har 

på senare tid förskjutits mot att även omfatta utvecklingen av att veta varför (förståelse) och 

vad (förtrogenhet). (Carlgren& Marton, 2000). Min undersökning visar att Mariebergskolan i 

Motala är på god väg att genomföra och organisera en undervisning som tar fasta på vad som 

står i läroplanen och t.ex. forskning som presenteras i Skola för bildning (SOU:1992:94) om 

undervisning och lärande. 

Formuleringar som förekommer i Lpo/Lpf och som rör arbetssättet i undervisningen är t.ex. 

följande: 

9. ”Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller andra kunskapsformen” 

10. Kunskapens olika former…”förutsätter och samspelar med varandra” 

11. Undervisningen skall utformas så att eleverna utvecklar ”förståelsen för kunskapens 

relativitet ” och därmed utvecklar ”beredskapen inför framtiden” 

12. ”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband” 

13. ”Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 

kunskaper” 

14. ”Skolan skall inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva” 

15. ”…skolan skall ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande 

samhället och som eleverna har från bl.a. näringslivet” 

16. ”Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för 

personlig utveckling” 

Synen på undervisning och lärande görs än tydligare med citat från avsnittet om mål och 

riktlinjer: (Lpo/Lpf) 

*    ”Skolan skall sträva mot att varje elev: 

-kan använda sina kunskaper som redskap för att 

-formulera och pröva antaganden och lösa problem 

-reflektera över erfarenheter 

-kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

-lösa praktiska problem och arbetsuppgifter 

-utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra 

*    ”Läraren skall 

-utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka 

varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära 

-organisera arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt 

-successivt får fler och större självständiga arbetsuppgifter och ökat eget ansvar 

-i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som 

främjar elevens lärande 
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-samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen 

-i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter av arbets- och samhällsliv som 

eleverna har eller skaffat sig under utbildningens gång 

 

Problembaserat lärande är ett av många sätt att organisera undervisning och lärande. De som 

idag arbetar på detta sätt anser att metoden och arbetssättet ger bättre resultat och på ett bra 

sätt överensstämmer med intentioner i läroplaner. De utesluter dock inte att man kan arbeta på 

andra sätt och nå motsvarande resultat. 

”När lärare som tillämpar PBL motiverar valet av arbetssätt ges inte ett svar utan många. 

Rimligheten i svaren kan diskuteras. Det kan ju också vara så att fler arbetssätt än PBL kan 

tillämpas för att komma tillrätta med de utmaningar som ryms i svaren” (Järdemyr m.fl.) 

 

Då man tillämpar PBL, så som metoden är beskriven, ligger tyngdpunkten på lärandet i 

basgruppen och samtalet ses som det viktigaste verktyget för kunskapsbygget. Detta ligger 

helt i linje med modern forskning (Shoultz, 2000) ,”Språket, konversationen, är den mest 

betydelsefulla mekanismen vi har för att utveckla, testa och kommunicera kunskap. Med hjälp 

av språket kan vi diskutera och utveckla begreppen.” (sid. 27) 

 

Detta är det bestående intryck jag fått då jag följde undervisningen i NO på Mariebergskolan i 

Motala, och som även stärks av de samlade erfarenheterna av PBL i litteraturen. Genom att 

organisera undervisningen på detta sätt gavs många tillfällen för grupperna att diskutera och 

det gavs många tillfällen till samtal med lärare. 

 

Då man förändrar arbetssättet så radikalt som man gjorde på Mariebergskolan är det viktigt att 

få en bild av hur eleverna uppfattar undervisningen och den enkätundersökning som 

genomfördes visar att eleverna i huvudsak är positiva till arbetssättet. Svårigheten att bedöma 

detta resultat ligger i att dessa elever inte har prövat det ”gamla” sättet. Värdet av 

undersökningen ligger i att eleverna har en positiv attityd till undervisningen nu och att 

lärarna är positiva och entusiastiska i sitt arbete. De stora vinsterna är som jag tolkar det 

attityd och inställning till NO-ämnena. Diagnoser och provresultat visar att kunskapsnivån 

hos eleverna inte nämnvärt har förändrats. 
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Bilaga 1 

 Ett urval av arbetsområden som ingår i ”Kreativ NO”. 

I arbetsområdet astronomi tar man bland annat upp solsystemet, solen, jorden, månen och 

dess olika faser, månader, skottår tidvatten m.m. 

Arv och miljö tar upp frågeställningar som arter, signalement, kromosomer, celldelning m.m. 

I arbetsområdet baskemi tar man upp begreppen kemisk reaktion, atom och molekylbegreppet, 

löslighet m.m. 

Blod tar sådana frågor som vilken funktion blodet har, olika blodgrupper, vad som finns i 

blodet m.m. 

I arbetsområdet djur tittar man närmre på encelliga och flercelliga djur, växt eller djurceller, 

andning m.m. 

Energi tar upp sådana frågor som energi i maten, i hemmet, energiformer m.m. 

Arbetsområdet eld tar upp svartkrut, tändstickan, eld förr och nu, osynliga ämnen m.m. 

Ekologi tar upp frågor om samspelet i naturen, näringsvävar, avfall och sopor, nedbrytare, 

anrikning och näringspyramiden m.m. 

I arbetsområdet el-kemi tittar man närmre på batteriet, joner, periodiska systemet m.m. 

El-1 tar upp begreppet ström, lampljus, ledare, säkringar m.m. 

I arbetsområdet el-2 går man vidare med elektromagnetism, kompassen, generatorn m.m. 

Försurning tar upp pH-mätningar, sött eller surt, farligt regn, rädda sjöar m.m. 

Arbetsorådet hjärnan tar upp frågor som hur man lär sig, lukt och smak, droger m.m. 

Kraft tar upp gravitation, fritt fall, trafiksäkerhet, hävarm m.m. 

Arbetsområdet ljud tar upp vågrörelser, örat, ljud i vakuum, musikinstrument m.m. 

Arbetsområde ljus är beskrivet under 5.7 i sin helhet. 

Luft tar sådana saker som väder, barometer, vind, flygplansvingen m.m. 

Arbetsområde mat behandlar sådant som vad händer i magsäcken, munnen, tunntarmen m.m. 

Växter tar upp fotosyntesen, produktion av syre, Linné, och man gör odlingsförsök m.m. 

 

Arbetsområde ljus 
 
Hur ser du? 

Skuggan 

Ljus i vatten 

Färger 1 

Färger 2 

Färger 3 

Ögat 
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Ögats delar 

Pupillen 

Blinda fläcken 

Varför har du två ögon ? 

Glasögon 

Farligt ljus 

 

I fördjupningsdelen ingår följande moment: 

Rymdljus 

Spegla dig i nacken 

Reflektorn 

Lådkameran 

Linser 

Energi 

Dissektion 

Strålningsteknik 

Växthuseffekten 

Uppnåendemål och strävansmål är formulerade på följande sätt: 

När du är klar med det här arbetsområdet bör du förstå 

17. hur man kan se 

18. hur ögat fungerar 

19. varför föremål har olika färg 

Du bör också känna till 

20. hur glasögon, kameran och reflektorn fungerar 

21. ögats delar 

22. hur djupseende uppkommer 

23. hur ljus sprids 

24. ljusets hastighet 

25. hur ljus bryts 


