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Utgångspunkter i PBL – erfarenheter
från Hälsouniversitet
Vid Hälsouniversitetet i Östergötland finns en lång erfarenhet av att
skapa utgångspunkter/scenarier för basgruppsarbete. Trots detta har
erfarenheten inte samlats för spridning till nya program och kollegor. Vi
vill genom denna skrift lyfta fram en del av dessa erfarenheter, bidra
med några tankestrukturer och väcka diskussion om hur innehåll och
utformning av dessa viktiga verktyg i lärprocessen kan utvecklas. Förhoppningsvis kan skriften inspirera till omväxling och utveckling av de
utgångspunkter som används vid HU och andra utbildningsprogram
som är intresserade av PBL. Utgångspunkter/scenarier är centrala för
studenternas lärande i PBL. De ska fungera som ”triggers” och ge möjlighet för studenten att pröva och omsätta sitt kunnande. Scenarierna
ska också ge studenterna förutsättningar att upptäcka och arbeta med
sin lärprocess.
Den vanligaste utgångspunkten har varit ”pappersfallet”. I pappersform har studenterna fått information om en situation som ska bearbetas i basgruppen. En beskrivning av en patient eller klient har av naturliga skäl varit en vanlig situation att arbeta med i HU:s vård- och omsorgsinriktade utbildningar. Patient- eller klientfallet svarar väl upp
mot idén att studenterna ska möta en situation som framstår som angelägen att kunna förstå och hantera i den kommande professionen. Studenterna har fått information om den aktuella personens bakgrund och
vad som har hänt honom/henne. Kanske har de också fått tillgång till
undersökningsfynd eller andra data som rör handläggning.
Förutom patient/klientfall användes tidigt i HU:s historia också bilder, tidningsurklipp och påståenden som utgångspunkter. Framför allt
bilderna har uppfattats som stimulerande för att väcka andra dimensioner än de som den skrivna texten gjorde. Användandet av bilder har
länge varit relativt unikt för Linköpings universitet och de utbildningar
i Sverige som har haft HU som förebild inom PBL-traditionen. Dessa varianter av utgångspunkter börjar nu vinna gehör även internationellt.
Med tiden har nya idéer om utgångspunkter utvecklats. Både lärare
och studenter har upplevt att de fungerar olika bra och diskussioner har
förts om vad det är som gör att utgångspunkten är mer eller mindre
lyckad. Funderingar som rör innehåll och utformning av utgångspunkter väcker genast frågor av mer allmän karaktär avseende PBL. Vad är
det som ska uppnås med utgångspunkten? Vilken inriktning i lärandet
stimulerar den till och varför? Hur väljer man vilka utgångspunkter
som ska användas? Hur hänger utgångspunkterna ihop genom utbildningen? I den här skriften har personer med erfarenhet av hur utgångspunkter skapas och används i olika utbildningar skrivit om sina reflek5

tioner och erfarenheter kring funktion och syfte. Inledningsvis finner du
texter som teoretiskt beskriver och resonerar kring utgångspunkternas
funktion i utbildningssammanhanget. Därpå följer beskrivningar från
olika försök att utveckla utgångspunkter i riktning från det traditionella
pappersfallet. Skriften fokuserar således inte de mest traditionella utgångspunkterna inom HU, utan visar på möjligheter till vidareutveckling och variation. Avslutningsvis finner du studentkommentarer om
scenarier vid HU.

Kärt barn har många namn
Utgångspunkter/scenarier/vinjetter/fall/problem/triggers, ja benämningarna på de verklighetsanknutna situationer som används i PBL är
många och används ofta synonymt. De vanligaste benämningarna inom
HU är utgångspunkter, scenarier och fall. På psykolog-, IT- och miljövetarprogrammen vid LiU används däremot begreppet ”vinjett”. Även
”verklighetsanknutna situationer” förekommer som benämning. I engelskspråklig litteratur om PBL används nästan uteslutande ”problem”,
ofta i kombination med det förklarande tillägget ”reality based situations”.
Att en mångfald av benämningar har tagits fram inom den svenska
PBL- traditionen kan ha sin förklaring i viljan till förändring och nytänkande vid utbildningar som tillämpar PBL. Ett ”nytt” sätt att lära kan
tänkas begränsas om traditionella uttryck används. Problem och fall/
case har ur den aspekten vissa tillkortakommanden.
Benämningen problem kan ge associationer till att något är fel eller
innefattar en svårighet som ska lösas. Centralt för tolkningen av PBL
inom HU är att processen i basgrupp handlar om problembearbetning,
inte nödvändigtvis problemlösning. Problembearbetningen innebär att
studenterna analyserar situationen och identifierar vad som kan vara
problem och tar ställning till vad som behöver redas ut. En andemening
med PBL är att studenterna själva formulerar problem och frågeställningar. Med dessa som bas identifieras sedan de lärbehov studenterna
uppfattar att de har. Att kalla utgångspunkten för problem kan ge intrycket att problemet redan är definierat, när det i själva verket gäller att
som student ta ställning till vilket problem som ska bearbetas.
Benämningen fall/case bär också på en barlast. Benämningarna ger
associationer till det klassiska patient/klientfallet och det kan på så vis
vara begränsande vid utformandet av utgångspunkten. Den inledande
integrerade kursen för samtliga studenter på HU hade ett innehåll som
inte lät sig presenteras som fall. Här föddes idéerna om att använda bil-
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der, tidningsurklipp, påståenden, citat osv. Detta var en anledning till
att lärare inom HU tidigt började resonera om andra benämningar.
Benämningarna utgångspunkter, scenarier, vinjetter och triggers är
samtliga uttryck för försök att inte låsa sig vid traditionella problem eller
fallbeskrivningar, utan att ge möjligheter till variationer av olika slag.
I det stora hela behöver det inte ha någon avgörande betydelse för
hur de faktiskt kommer att stimulera och utgöra bra underlag för studenternas lärande. Möjligen säger benämningarna något om var fokus
ligger när det gäller lärarnas tankar om funktion. Till exempel betonar
vinjett och trigger funktionen som startpunkt, medan scenario, utgångspunkt, fall och situation kanske leder tankarna till ett bredare användningsområde.
I denna skrift används, utifrån författarnas preferenser, flera benämningar. Det viktiga är förmodligen inte benämningen, utan en kontinuerlig diskussion om hur situationerna bidrar till att studenterna kan nå
sina mål. Vi hoppas att läsningen av dessa texter ska ge inspiration till
diskussion och nytänkande på era utbildningar.
Linköping 2003-06-05
Anna Fyrenius

Charlotte Silén

7

8

En kombination av scenarier –
möjlig väg till fördjupning?
Anna Fyrenius, Institutionen för Medicin och Vård,
Hälsouniversitet, Linköpings universitet

Inom läkarutbildningen finns en kritik mot PBL som gäller svårigheten
att nå djupare kunskapsnivåer inom det som brukar betecknas som
basvetenskap inom medicin. Scenarierna, som används i basgruppsarbetet har i regel en klinisk kontext som är tänkt att också stimulera lärande kring basvetenskaperna. Kritiken riktas mot att dessa djupare
diskussioner blir åsidosatta till förmån för klinisk handläggning.
Scenarierna ska fungera som startpunkter för studenternas lärande
och vi vet att scenariernas kvalité är viktigt för utfallet av arbetet i basgruppen (1). Jag vill, med stöd i resonemang om aspekter på djupkunskap, lyfta fram möjligheter och tillkortakommanden med olika typer
av scenarier. Jag vill också visa på hur det går att använda och tänka
kring scenarier för att understödja djup i studierna.

Vad menas med djup?
”Do you want your students to know a lot of chemistry or do you want him or
her to think like a chemist?” Frågan, som ställdes av en besökare på ett
seminarium på HU förra året, är lätt överförbar till våra utbildningsområden. Den antyder att det inte automatiskt är så att den som besitter
mycket faktakunskap också tillägnat sig kunskapen på ett sådant sätt
att den går att omsätta och använda. Kunskap är alltså något mer än en
mängd fakta. När vi efterlyser djup är det viktigt att också beakta kvalitén i det som lärts och inte bara graden av detaljrikedom.
Begreppet djup är alltså inte oproblematiskt. När vi efterlyser detta i
de basvetenskapliga resonemangen, vad är det då egentligen vi menar?
Nedan följer en diskussion och återblick i litteraturen av aspekter på
djup.

Djup- kontra ytinriktning i lärandet
Begreppet djupinriktning i lärande myntades på 70-talet av den s.k.
INOM-gruppen vid Göteborgs universitet. INOM-gruppen har med fenomenografiska studier fokuserat på kvalitén i utfallet av lärandet. De
har visat att studenter antar olika inriktning/förhållningssätt till sina
studier, ytinriktning respektive djupinriktning, vilket också återspeglar
9

sig i utfallet av kvalitén av det de lär sig. Enkelt uttryckt, så är den ytinriktade studenten fokuserad på att memorera och minnas så mycket
som möjligt av det undervisade innehållet, medan den djupinriktade
studenten fokuserar mot förståelse av helheter och samband. Den djupinriktade studenten försöker att skapa mening i det han/hon studerar
(2) (3). Detta tar sig uttryck på flera sätt. T.ex. vid läsning av en text fokuserar den ytinriktade studenten mer på själva texten (bokstäverna
och orden) än på författarens budskap. Textavsnitt upplevs som fristående delar att försöka minnas för att kunna återkalla vid en eventuell
kontroll/examination. Den djupinriktade studenten försöker förstå och
relatera innehållet i texten till situationer och fenomen utanför undervisningssituationen. Detta innebär att det undervisade innehållet integreras med annan erfarenhet och blir därigenom meningsfullt.
Lärande ses av INOM-gruppen som en kvalitativ förändring i hur man
uppfattar fenomen i sin omvärld. Bland annat har Göteborgsforskarna
studerat hur studenter i ekonom- och civilingenjörsutbildningar uppfattar grundläggande begrepp/fenomen inom respektive område. Resultaten är i många fall nedslående. Studenterna har ofta tillägnat sig områdets terminologi, men när kunskapen utmanas och deras förståelse för ett
fenomen prövas, visar det sig att det skett en mycket liten kvalitativ förändring. T.ex. beskrev civilingenjörsstudenter i hög grad mekaniska fenomen som förenliga med Aristotelisk fysik. Ekonomistudenter visade
ofta uppfattningar om prisbildning som också kan ses som historiska.
Parallella begreppsanalyser, rörande grundläggande koncept relevanta för medicinen, skulle vara intressanta. Frågan jag ställer mig är i
hur hög grad studenterna har förståelse så att de kan använda och omsätta sin kunskap när den plockas från det specifika utbildningssammanhanget? Stöder de scenarier vi använder en djupinriktning i den bemärkelse att studenterna fokuserar på helheter och förståelse snarare än
på att memorera innehåll? Hur ser ett scenario ut som skulle stödja en
djupinriktning?
Anledningen till varför en student väljer en djup- eller ytinriktad
strategi är naturligtvis multifaktoriell, men INOM-gruppens studier visar att utbildningssystemet ofta uppmuntrar ett ytinriktat förhållningssätt. Inte minst gäller detta hur vi styr lärandet med examinationer som
uppmuntrar till ”kunskapsreproduktion”. Några nyckelfaktorer definieras dock för att i undervisningen motverka kunskapsreproduktion och
stimulera sökande efter förståelse och mening:
Att bygga på hos studenten existerande uppfattningar och erfarenheter.
Att förankra kunskapen i ett meningsfullt sammanhang.
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Hur kan kvalitativt djup observeras?
Hur kan vi se att någon tillgodogjort sig helheter och arbetat med förståelse? Det har gjorts flera försök att fånga och karaktärisera kvalitativa
aspekter av kunskap i s.k. taxonomiska nivåer. Den kanske mest kända
av dessa är Blooms taxonomi från 50-talet. Taxonomin har sju hierarkiska steg. Faktakunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering (4). Taxonomin har dock kritiserats för att vara ett alltför statiskt
instrument.
Biggs och Collis (5) utvecklade under 80-talet en taxonomi för att beskriva kvalitativa aspekter av studenternas prestationer som är mer dynamisk i sin uppbyggnad och väl korresponderar med grundläggande
tankar om kunskap och lärande i PBL. De taxonomiska nivåerna beskriver hur den lärande förstår frågor och uppgifter i relation till faktakunskaper samt hur dessa kunskaper relateras till varandra, abstraheras,
konkretiseras och används för att dra slutsatser. SOLO står för ”Structure of the Observed Learning Outcom”. Det vill säga strukturen på det
observerade utfallet av lärandet (fritt översatt). Benämningen i sig är
ödmjuk, då den antyder att den lärande sannolikt också lärt sig något
som vi inte kan observera. Biggs och Collis delar in studenternas svar
på frågor i fem kvalitativa nivåer som beskriver hur studenten uppfattat
frågan, kan relatera relevant fakta till frågan, kan hantera olika fakta i
relation till varandra, kan generalisera, kan relatera annan kunskap till
den aktuella frågan och diskutera möjliga svarsalternativ. Här blir det
alltså tydligt att det inte handlar om en mängd fakta utan hur fakta kan
användas och relateras till andra områden och fenomen. Kunskapskvantiteten blir här en aspekt av kvalitén, men har inget, eller ringa,
egenvärde. Nedan följer en kort beskrivning av de fem kvalitativa
svarsnivåerna
Prestrukturell: Svaret upprepar eller är ej relevant för frågan.
Unistrukturell: Enstaka relevanta fakta används för att snabbt nå ett
svar. ”Jumps to conclusion”.
Multistrukturell: Flera relevanta fakta används för att nå ett svar. Fakta
relateras dock ej till varandra.
Relational: Flera relevanta fakta används och relateras logiskt till varandra för att nå ett svar.
Extended abstract: Flera relevanta fakta används och relateras till varandra. Fakta utanför den specifika situationen tas in och relateras till situationen. Kan ge flera logiska svarsalternativ. Arbetar deduktivt och induktivt.
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En viktig skillnad i den sista nivån jämfört med de tidigare är att den
studerande här har förmåga att gå utanför det givna sammanhanget och
använda och omsätta sina kunskaper i andra fält. Denna förmåga till
transfer diskuteras mycket i PBL och huruvida den uppnås utifrån scenarier i basgruppen är omdiskuterat (6). Studenten kan på denna nivå
också ifrågasätta slutsatser genom att diskutera och argumentera för
olika svarsalternativ.
I Appendix finns försök till en tolkning av nivåerna tillämpat på ett
exempel från fysiologi. V.g. se detta för att bättre kunna följa vidare resonemang.
Min erfarenhet av studenters bearbetning av fysiologiska fenomen i
basgrupp på läkarutbildningen samt bedömning av tentamensfrågor i
ämnet, är att man sällan ser svar eller resonemang på prestrukturell eller
unistrukturell nivå, även om det händer. Den multistrukturella nivån förekommer. Den relationella är enligt min erfarenhet den vanligaste. Studenterna befinner sig alltså redan på en kvalitativt sett hög taxonomisk
nivå och det är det de har att utgå ifrån. Att uppnå nivån extended abstract, med förståelse för grundläggande begrepp och fenomen, borde
dock vara fullt möjlig. Studenten bör uppmuntras att använda, generalisera och överföra resonemang till områden som ligger utanför det i
uppgiften givna. I läkarutbildningen där skriftliga uppgifter i form av
inlämningsuppgifter och examensarbeten är mindre vanliga, finns det
en risk att denna nivå med högre grad av problematisering inte stimuleras och övas. Att arbeta med högre kvalitativa nivåer kan vara ett sätt
att nå djup i diskussioner och studier. Hur vi kan stödja detta vid konstruktion av scenarier återkommer jag till.

PBL - ett sätt att stimulera djup?
Med denna bakgrund om djup vill jag påstå att utfallet i en ”traditionell” tentamen, som ofta uppmuntrar kunskapsreproduktion, inte nödvändigtvis motsvarar det vi önskar att studenterna uppnår. Kunskap
som utantillärts kan sällan relateras relevant till andra områden och blir
därför för den lärande mindre meningsfull och mindre användbar. Den
utantillärda kunskapen är också svår att överföra till liknande situationer eller fenomen där man skulle kunna dra nytta av att se analogier
med det tidigare lärda.
Problembaserat-lärande är, bland annat, ett försök att åstadkomma
ett lärande som också innefattar kvalitativa förändringar. I basgruppen
arbetar studenterna med att använda sina tidigare kunskaper för att
analysera och problematisera ett givet fenomen. Här kan alltså transfer
komma i fråga samtidigt som man medvetandegör och prövar sin för-
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förståelse. De verklighetsbaserade fallen stöder att de områden man arbetar med får ett sammanhang och knyts till annan kunskap och andra
områden. Att försöka tillämpa kunskap på ett fall är också ett sätt att
utmana studenten att använda sin kunskap istället för att återge boktroget inhämtad information. Trots dessa intentioner är det lätt hänt att
arbetet i basgruppen påverkas av framför allt examinationer som ofta
fortfarande i hög grad stimulerar till utantillärning. Fallen bearbetas
mindre aktivt och används i stället som instruktioner och ”cues” för vad
som ska läsas på.
Att uppnå ett lärande med hög kvalitet kräver medvetande om vad
detta innebär så att vi inte förväxlar, eller likställer kvalitet, eller djup,
med hög detaljnivå på faktakunskaperna. Det är en grannlaga handledaruppgift att se på vilken nivå studenten är. Även ett mycket komplext samband kan återges boktroget utan att det finns någon högre
grad av förståelse för det beskrivna fenomenet. Komplexiteten och detaljrikedomen i det återgivna kan lätt förväxlas med ”djup” om den inte
sätts på prov genom att t ex. överföras till ett annat liknande område,
användas i relation till en patientbeskrivning eller sättas i ett större
sammanhang.

Scenarier och djup – vad säger litteraturen?
Scenariot är utgångspunkten för studenternas lärande i basgruppen.
Det ska fungera som ”trigger” och ge möjlighet för studenten att pröva
eller omsätta sin kunskap. Kvalitén på scenarierna är därför viktig.
Bland annat diskuteras i litteraturen betydelsen av verklighetsförankring, utmaning och igenkännande i utgångspunkten. Utgångspunkten
bör också belysa generella principer och fenomen som är centrala i det
aktuella temat eller professionen (7). Dolmans (8) diskuterar faktorer att
ta hänsyn till i val och konstruktion av scenarier i medicinsk utbildning.
Bland annat tar hon upp vikten av relevans, möjlighet till integration av
olika kunskapsområden, stimulans, anpassning till tidigare kunskaper,
uppmuntran av ett utforskande förhållningssätt och självstyrt lärande
som viktiga faktorer att ta hänsyn till. Savin Baden (9) har i sin bok, som
berör olika synsätt inom problembaserat lärande, diskuterat skillnader i
scenariots uppbyggnad relaterat till mål med utbildningen och kunskapssyn. Hon beskriver scenarierna som begränsade, med redan kända lösningar, inom utbildningar där man ser på kunskapen som redan
känd och säkert definierad. I utbildningar som syftar till att utveckla
kritiskt förhållningssätt och uppmuntra insikt i multidimensionella
problem konstrueras också multidimensionella scenarier med möjlighet
för studenterna att välja och utforska problemet i olika riktning. Reso-
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nemanget om synen på scenariot kopplat till kunskapssyn återfinns
också i Don Margetsons beskrivning av scenariot som en ”convenient
peg” eller en ”growing web” (10). Den ”bekväma pinnen” är någonting
att hänga upp sin kunskap på, en hjälp för minnet. Det kliniska fallet
under basvetenskapliga studier blir här en hjälp för minnet och motivationen. I fallet med det ”växande nätet” är problemet inte alltid vad det
ser ut att vara på ytan. Scenariot kräver analys och problematisering för
att kunna bearbetas vidare. Margetson menar att detta synsätt också
stimulerar till en mer integrerad kunskapsutveckling. Arbete med fakta,
fenomen, ”clinical reasoning skills” och attityder sker integrerat.
Vad ska man då beakta när man konstruerar scenarier för att stödja
en inriktning mot djup? Nedan följer några av de aspekter jag ser som
centrala att ta hänsyn till.

Stimulera till bearbetning av den egna förförståelsen
En av grundstenarna i den lärandesyn som PBL bygger på är att all ny
kunskap måste relateras till det man redan känner till eller erfarit, för
att kunskapen ska bli meningsfull (11). På detta sätt kan det nya integreras och bli meningsbärande. Arbetet med att medvetandegöra sin förförståelse är alltså av central betydelse. Detta oavsett om denna förförståelse handlar om mångåriga studier av ett fenomen inom ett för scenariot relevant område eller om det rör sig om vardagsupplevelser och
iakttagelser. Ett scenario måste alltså ge möjlighet till diskussion om förförståelse på en nivå som är relevant bl.a. beroende på när i utbildningen/kursen scenariot kommer.

Verklighetsförankring
Att använda sig av verklighetsbaserade scenarier ses som viktigt för att
sätta lärandet i ett sammanhang. Man kan alltså se detta som viktigt för
motivationen och för meningsskapandet. Genom att använda verkligt
material från den profession eller kultur vi utbildar för, utmanas studenterna av språkbruk, rutiner, situationer och traditioner i professionen.

Exemplaritet
Scenarierna ska erbjuda möjligheter till att ingående diskutera generella
principer och fenomen som är centrala i det aktuella ämnet eller temat.
Scenariot är exemplariskt på så vis att det illustrerar ett fenomen som är
aktuellt vid flera tillämpningar än bara det specifika situationen scenariot illustrerar (12, 13).
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Olika typer av scenarier i olika utbildningskulturer
Skilda kulturer har vuxit fram i hur scenarierna är uppbyggda på olika
utbildningar inom Hälsouniversitetet. Som jag ser det, lägger man olika
vikt vid aspekterna av scenariekonstruktion som jag diskuterat ovan.
Möjligheter och tillkortakommanden kan dock ses i alla typer av scenarier och jag vill här diskutera möjligheten att använda en kombination
av scenarier för att nå olika aspekter av djup i kunskapsbildandet.
I läkarutbildningen används nästan uteslutande ”patientfallet”. Dessa kan dock vara av mycket olika karaktär. Allt från en kort beskrivning
av ett förlopp eller en händelse i kombination med utvald information
om fynd vid kroppsundersökning eller laboratorieresultat, till att vara
mycket utförliga och innehålla bilder, remissvar och annan information.
Dessa scenarier har ofta en tydlig riktning mot något specifikt innehåll
motsvarande ett eller flera kursmål. Scenarierna är, för att använda
Dolmans terminologi, rika på cues (ledtrådar) och stimulerar således till
att utveckla och elaborera inom området. Ofta finns här mycket obekant
information som studenterna kan ha svårt att förstå och tolka, men de
får upp ögonen för en värld som de måste erövra. De utmanas.
En motsats till scenarier rika på cues är de öppna scenarier som t.ex.
består av enbart en bild eller en kort text. Scenarier av den här karaktären är ofta komplexa och mångdimensionella trots den sparsamma informationsmängden. Uppmärksamheten riktas inte från början mot något speciellt fenomen eller område. Scenariot ger all möjlighet till fri association utifrån de erfarenheter man själv har och tvingar till val och
värdering utifrån den tidigare kunskapen. Dessa scenarier är många
gånger tänkta så att de ska kunna utnyttjas flera gånger och leda djupare efter hand.
Båda dessa typer av scenarier har enligt resonemangen tidigare viktiga funktioner att fylla. Båda har styrkor och svagheter, men framför
allt tror jag att de med fördel kan användas i kombination.

Det riktade scenariot
Ett scenario rikt på cues visar på att det finns kunskap bortom den studenten redan känner till och utmanar till att gå vidare och söka nytt.
Risken som är uppenbar med ett scenario rikt på cues är att det kan
uppfattas som styrande för studenterna. Studenten behöver inte själv ta
ställning till scenariot i någon högre grad. Momentet att som student
göra relevanta val, genom att avgränsa intressanta fenomen att studera,
kan försvinna. Man lär sig helt enkelt de olika innehållsdomäner som
scenarierna med viss tydlighet pekar mot. En rad scenarier av den här
typen kan leda till att kursmål betas av utan man aktivt tagit ställning
till vad dessa står för och varför de är relevanta.
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Även ett mycket kortfattat scenario kan vara riktat. Ibland ses scenarier
där ett antal begrepp, man vill studenterna ska studera, finns textade på
ett papper. Begreppen blir lätt styrande för formuleringen av inlärningsmål, utan att ha bearbetats utifrån en komplex verklighetsrelaterad situation.
En kurs som består av scenarier där studenterna blir introducerade i
nya fält, får nya utmaningar och ständigt söker information för att behärska nya fält, kan leda till att mindre uppmärksamhet riktas mot att
relatera till det studenterna kan och tidigare har erfarit. En utebliven
analys av scenariot kan också leda till att relationer till andra fenomen
och företeelser som angränsar eller kopplar till det nya inte uppmärksammas. Scenariot fokuserar på vart man ska. Det finns alltså en risk att
förförståelse och relation till andra fenomen och situationer beaktas
mindre till förmån för elaborerande kring det scenariot pekar mot. En
parallell kan här dras till skillnaden mellan SOLO-nivåerna ”relational”
och ”extended abstract”. Fakta relevanta för fenomenet diskuteras och
relateras till varandra för att nå fram till en slutsats, men generaliseringar till andra områden och större sammanhang vilket lyfter diskussionen till en annan komplexitetsnivå som ställer krav på värdering och
kritiskt förhållningssätt uteblir.
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Fig. 1 Risker och möjligheter med det riktade scenariot. Scenariot öppnar och stimulerar till utforskande av det nya området. Samtidigt finns en risk att mindre vikt läggs
vid att återknyta och integrera med andra fenomen och tidigare kunskaper. Scenariot
kan används för att se ”vad vill de att vi ska läsa” i stället för att stimulera de egna frågorna och tankarna.
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En viktig aspekt för utfallet av arbetet med den här typen av scenarier
är scenariokonstruktörens och handledarens medvetenhet om vilka basala fenomen och begrepp man vill belysa. Inom problembaserat lärande talar man om att scenarier ska vara exemplariska, d.v.s. att scenariot
representerar fenomen och företeelser som är generella och tillämpbara
i flera sammanhang (12, 13). Handledarens funktion är viktig för att dessa generella principer ska synliggöras och för att fler aspekter än enbart
de som presenteras i scenariot ska diskuteras. Det krävs också en medvetenhet hos fallkonstruktörerna om innebörden i exemplaritet för att
göra ett detta urval av fenomen.
Återigen relaterar detta förhållningssätt till utgångspunkter väl till
”extended abstract” nivån i SOLO-taxonomin. Jämför exemplet i appendix
där principen om tryck och flöde i ”relational” beahandlas korrekt i det
givna sammanhanget men inte prövas i andra sammanhang. I ”extended
abstract” fokuseras den grundläggande principen, generaliseras och
överförs till andra områden. Ett sådant förhållningssätt till den här typen av utgångspunkter innebär också att det är ointressant att i en kurs
plocka ut utgångspunkter som ”täcker allt man behöver kunna”. Utgångspunkten blir exemplarisk för att illustrera och diskutera ett fenomen som är giltigt även i andra delar av kroppen, funktioner i cellen
etc. Det finns ingen motsättning mellan mycket faktakunskaper och
kvalitativt djup. Tvärtom kan man i appendix konstatera att det kvalitativt mest utvecklade svaret också innehåller mer detaljer och fakta.

Det öppna scenariot
Det öppna scenariot innehåller i regel information och till sin karaktär
är öppen för flera tolkningsmöjligheter. Ofta återspeglar scenariot någonting bekant. Tidigt i utbildningen kan detta med fördel handla om
vardagssituationer/upplevelser medan det senare kan vara fenomen
och händelser som relaterar till tidigare kurser, t ex genom patientfall.
Scenariot är öppet på så vis att det inte med tydlighet pekar mot ett specifikt område att läsa in. Studenterna måste själva komma fram till vad
som är relevant och intressant att arbeta med utifrån scenariot. Analys
och problematisering av scenariot stimulerar till aktivering av tidigare
kunskaper och diskussion som relaterar det nya till kända fenomen och
situationer. De måste aktivt göra val och värderingar och på så vis ges
möjlighet att koppla det nya kunskapsfältet/området till det redan bekanta. I framåtsträvandet, mot det nya fältet, sätts studentens egen
kreativitet på prov. Ett problem med det öppna scenariot är att det kan
vara svårt att komma vidare och nå ytterligare djup och elaborering
kring fenomen inom den begränsade tid som finns tillgänglig inom kursens ram. Triggers för att upptäcka det obekanta kunskapsområdet är
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alltför oklara och risken är att kunskapsinhämtningen stannar på en relativt allmän nivå. Om scenarierna upplevs som alltför allmänt hållna
finns en risk att man istället söker ledtrådar om vad det är ”man egentligen ska läsa på” i handledarens agerande, tidigare examinationer och
äldrekursares utsagor. Tanken med den egna motivationen som drivkraft är då överspelad och studenterna ägnar i stället energi åt att söka
den ”dolda läroplanen”.
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Fig. 2 Risker och möjligheter med det öppna scenariot. Scenariot stimulerar till bearbetning av förförståelse och integrering med andra områden och moment. Risk finns att
sökandet och utforskandet i det nya området stannar på en alltför allmän nivå.

En kombination av öppna och riktade scenarier
I syfte att nå djup är det vanligt att man använder sig av scenarier av
mer riktad karaktär. Detta kan medföra risk att förlora integrering till
tidigare kunskap. Med ett riktat scenario finns också en risk att gruppens arbete fokuseras kring situationsbeskrivningarna i varje scenario
utan att bearbetning sker av de underliggande fenomenen som är centrala för djupare förståelse. Då även examinationer ofta avspeglar ett
liknande förhållningssätt till kunskap, minskas ytterligare incitamentet
att lyfta diskussionen till extended abstract.
Risken med att enbart använda öppna scenarier, är att det inom kursens ram inte är möjligt att nå längre än till en relativt allmän nivå. Den
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frånvarande utmaningen kan göra att centrala kunskapsområden inte
öppnar sig. Likaså uteblir den kulturkännedom som också kommer genom dessa utmaningar. Studenten förstår hur det man lärt sig förhåller
sig till något man redan vet, men relevansen och fördjupningen kopplat
till det framtida yrket förblir oklart.
Genom att kombinera olika typer scenarier kan man lättare uppnå
både integrering med tidigare kunskap och möjligheter till utforskande
av nya fält, båda nödvändiga för att nå ett kvalitativt djup. Ett öppet
scenario kan användas som introduktion till ett eller flera fördjupningsfält. Det introducerande scenariot (öppet) följs sedan av ett eller flera
fördjupningsscenarier (riktade) för att fokusera utmaningarna relevanta
för det kommande yrket.
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Fig. 3 Tankestruktur för hur en kombination av scenarier kan fungera för att tillgodose
både den viktiga kopplingen av det nya kunskapsfältet till det tidigare kända och en
fördjupning inom centrala områden för ämnet och det kommande yrket.
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Är nyckeln variation och kanske emotion?
I resonemanget ovan framgår att det är svårt att i ett och samma scenario hålla fokus på alla delar ett scenario är tänkt att stödja. När vi enbart
använder en typ av scenarier är det troligt att basgruppen finner en
form att arbeta med dessa som gör att någon del i lärandet fokuseras
och andra syften blir åsidosatta. Variationen i scenarier är ett sätt att
kunna fokusera olika syften vid olika tillfällen samt att förhindra att det
uppkommer ett monotont standardsätt att ta sig an fallen. Variation i
scenarierna kan också innefatta andra aspekter av scenariekonstruktionen, vilket belyses i andra inlägg i denna rapport. Abrandt Dahlgren
och Öberg har studerat hur olika typer av scenarier stimulerar till problemställningar av olika komplexitetsgrad. De menar att både scenarier
med många och få cues fungerar för att stimulera till frågor som syftar
till förståelse och mening, så länge de är provocerande eller väcker emotionellt engagemang (14). När gruppen fastnar i ett standardiserat arbetssätt, vilket är risken med alltför likriktade scenarier, är det lätt att
den kreativa processen ersätts av en mer metodinriktad arbetsgång som
inte engagerar och utmanar.
Scenariots utformning är inte allena styrande över utfallet av lärandet i samband med basgruppen. Handledarens funktion och förhållningssätt till utgångspunkt och studenter är av central betydelse. Ett
välkonstruerat scenario kan kräva kvalificerad handledning för att arbetet i gruppen ska nå djup i de olika bemärkelser som diskuterats. Även
faktorer som kan synas ligga långt ifrån basgruppsarbetet, som t.ex. examinationens utformning, föreläsningarnas karaktär, målbeskrivningen
och lärares inställning, påverkar arbetets inriktning.
Scenarier är sällan renodlat riktade eller öppna. De två ytterligheterna som diskuteras här får representera en tankestruktur kring hur scenarier kan påverka utfallet i basgruppens lärande. När vi befinner oss
på skalan mitt emellan är det kanske faktorer som handledarens förhållningssätt och examinationsform som får avgörande betydelse för
hur scenariot bearbetas. En medvetenhet om hur scenariot kan stödja
olika aspekter av lärandet kan hjälpa oss att utnyttja möjligheterna med
varierade scenarier. Ofta låser vi oss i den utbildningskultur vi befinner
oss och ser därför inte möjligheter med andra sätt att arbeta och hur
dessa kan förstärka och berika det vi redan gör. Det ”rätta sättet” att
konstruera scenarier finns förmodligen inte. Kanske handlar det istället
om att i varje scenario se hur det kan användas bäst, och i vilket sammanhang, för att stödja lärandet. Mångfalden av scenarier är i sig en
kvalitetssäkring. Det får oss som lärare att aktivt reflektera över det material vi använder och hur. Det gör också att studenterna inte fastnar i
en enkelriktad metod för hur de arbetar med problem i basgrupp utan
hela tiden aktivt får ta ställning till hur de ska ta sig an problemet. Den20

na tankestruktur, med kombination av scenarier, tänker jag mig dels
kan vara ett stöd i hur vi konstruerar scenarier och i vilket syfte vi använder dem. Strukturen kan också vara en hjälp för handledaren att se
vad som kan fokuseras i basgruppsarbetet och hur. Det ligger en stor
utmaning i att både som scenariekonstruktörer och handledare släppa
rädslan över att innehållet inte täcks och i stället fokusera på studentens
utveckling och lärande.
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Appendix
Exempel på tillämpning/tolkning av SOLO-taxonomin
Anna Fyrenius 2003

Fråga:
När vi andas rör sig magen. Ibland ses även en rörelse i bröstkorgen.
Vad är det som egentligen händer och varför?
Svar:
Prestructural
”När buken och bukinnehållet rör sig kan man andas”

Kommentar: Tautologi. Studenten upprepar frågan i sitt svar. Frågan och
svaret sammanblandas.
Unistructural
”När man andas med magen ger diafragman mer plats åt lungorna och man
kan andas”.

Kommentar: Har förstått frågan. Plockar ut ett relevant fakta som behandlas isolerat för att snabbt nå ett svar.
Multistructural
”Magen rör sig därför att diafragman kontraheras och rör sig neråt. När man
andas in vidgas bröstkorgen och när man andas ut minskar den i omfång. Det
är tryckskillnader som uppkommer då som gör så att luften åker in vid inandning och ut vid utandning.”

Kommentar: Svaret relaterar väl till frågan. Flera relevanta fakta hanteras, men oberoende av varandra. Risk finns för inkonsekvens då fakta ej
relateras till varandra, utan enbart till frågan och svaret.
Relational
”När man andas in kontraheras difaragma och rör sig neråt. Diafragman är en
kupolformad muskel som avskiljer bukhålan från thorax. Den nedåtgående rörelsen av diafragma innebär alltså att bukinnehållet tryck ihop (trycks utåt)
samtidigt som thorax utvidgas. Vidgningen av thorax innebär att det negativa
tryck som normalt finns i pleurasäcken ökar, då pleura parietale dras utåt samtidigt som pleura viscerale, som är fästad till lungans utsida, påverkas av lungans återfjädring. Det ökade negativa trycket i pleura gör att lungan expanderar.
Volymen i lungan ökar alltså och trycket sjunker. När trycket i lungan är lägre
än atmosfärtrycket, strömmar luft in i lungan, inandning. Vi utandning rör sig
diafragma uppåt. Det motsatta inträffar. Trycket i lungan ökar och luft strömmar ut.”
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Kommentar: Flera relevanta fakta används och relateras till varandra för
att komma fram till ett svar. Drar slutsatser om vad som sker utifrån
fakta. Konsistent bearbetning, resonemanget sitter ihop logiskt fram till
svaret.
Extended abstract
”Bukandning innebär att vi huvudsakligen använder diafragma, muskeln som
avskiljer bukhålan från thorax, vid inandning. Viss rörelse sker dock alltid
även i bröstkorgsväggen där framför allt intercostalmuskulaturen är involverad i andningsrörelserna. In och utandning innebär ett flöde av luft från högre
till lägre tryck. Jämför med blodflödet som ju rinner från artär till vensida utefter tryckgradienten. Vid inandning då luft ska strömma från utsida till insida
av kroppen krävs alltså att trycket i lungan understiger atmosfärtrycket. Genom att diafragma sänks och bröstkorgen höjs vidgas thorax. Det negativa
trycket i pleura (som normalt finns p.g.a. att pleura parietale är fästat mot thoraxväggen som fjädrar utåt, medan pleura viscerale är fästat mot lungan och
dras inåt av lungans elastisitet) ökar. När det negativa trycket i pleaura ökar
blir tryckskillnaden mellan alveol och pleura större och lungan expanderar. Enligt Boyles gaslag , p=n/V, så sjunker trycket då volymen ökar. Dvs. trycket i
lungan sjunker då thorax vidgas. Luft strömmar in (från högre till lägre tryck).
Det negativa trycket i pleura är viktigt i detta. Om man skulle sticka hål på
pleura, pneumothorax , innebär det att luft skulle strömma i pleura (jämför
med när du sticker en kniv i ett kaffepaket med vakum och luft forsar in ). Det
negativa trycket som alltså balanserar lungans återfjädring skulle försvinna och
lungan skulle sjunka ihop. Vid utanding relaxerar diafragma och intercostalmuskulatur. Thorax minskar i omfång. Det negativa trycket i pleura minskar.
Lungan återfjädrar och trycket inne i alveolerna stiger eftersom volymen minskar. Luft strömmar nu ut ur lungan, utandning. Flödet i luftvägarna beror inte
bara på tryckskillnaderna utan också på luftvägsmotståndet. Exempelvis en
astmatiker som kan ha konstriktion av bronkioler har ett ökat luftvägsmotstånd vid utandning och trycket måste alltså vara ännu högre vid utandning än
normalt för att övervinna motståndet. P=QxR, där P är tryckskillnaden, Q flödet och R motståndet. Detta är ju återigen detsamma som gäller i blodkärlen.
En förträngning på ett blodkärl innebär ju att ett högre tryck måste till för att
flödet ska kunna upprätthållas till vävnaden distalt om förträngningen.”

Kommentar: Relevant fakta bearbetas och fakta relateras hela tiden till
varandra. Fakta härleds till generella principer och relateras till andra
exempel, analogier. Studenten har alltså förmågan att generalisera och
tillämpa och se samband till andra fält och områden. Tar in ”ny” fakta
som relateras relevant till frågan. Svaret är heller här inte lika entydigt
utan det framgår vad som kan ske om olika utgångsfaktorer påverkas.
Kunskapen tillämpas alltså. Arbetar både deduktivt och induktivt. Det
mest slående här är att det tydligt framgår att några fysiologiska/fy24

sikaliska principer har förståtts och att man också förstått dessa på en
generell nivå och kan transferera dem till andra områden. Den uppmärksamme noterar säkert att detta svar även kvantitativt är mest omfattande. Detta är ofta fallet, men det är inte primärt kvantiteten som
bedöms utan hur delarna relateras till varandra. Kvantiteten blir en
aspekt av kvaliteten.
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Vikten av utmaning och exemplaritet i PBL
Charlotte Silén, Pedagogiska enheten,
Hälsouniversitetet, Linköpings universitet

Den verklighetsanknutna situationens funktion i PBL
De verklighetsanknutna situationer som används i basgruppsarbetet i
PBL utgör basen för studenternas lärprocess. Situationerna ska initiera
två interagerande problembearbetningsprocesser, en som fokuserar innehållet i situationen och en som fokuserar gruppens och individens lärande. Studenterna undersöker och problematiserar situationen tillsammans i gruppen. Bearbetningen består av analys, reflektion och försök till förklaringar och förståelse av vad som pågår och vad som ligger
bakom det som beskrivs. Det leder till behov av att klargöra och formulera vilken information och kunskap som saknas för att förstå och kanske hantera situationen. Aktiviteterna i basgruppen blir en grund för
individuellt initierade studier och lärande mellan gruppträffarna. När
studenterna har sökt mer information, bearbetat den själva, eller i andra
forum, återvänder de till gruppen för att granska och tillämpa det de
har lärt sig.
De verklighetsanknutna situationerna ger studenterna möjlighet att
basera sitt lärande på sina egna frågor/problem på två sätt. Dels formulerar studenterna frågor som rör själva situationen, dels identifierar de
sina inlärningsbehov/frågor i relation till dessa (se figur 1).

Figur 1. De två interagerande problembearbetningsprocesserna i basgruppsarbetet
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Ett syfte med studenternas undersökande aktiviteter är att skaffa sig
kunskap för att kunna förstå och förhålla sig till situationen. Ett annat
syfte är att öka medvetenheten och förmågan att hantera och värdera
sin lärprocess och sitt kunnande i förhållande till det innehåll som aktualiseras i situationen. En fundamental idé med att använda verklighetsanknutna situationer är att de ger ett sammanhang för lärandet (figur 2).
Studenterna ges möjlighet att skapa sig en bild av att deras lärande ingår i en meningsfull helhet. Exempelvis kan situationen beskriva något
studenten kommer att möta i sitt kommande yrke. De kan relatera till
sina egna erfarenheter och sin förförståelse (föreställningar och uppfattningar) och därmed utgör situationen en konkret grund för att de ska
kunna bilda sig en uppfattning om vad de behöver lära sig. Det blir
också möjligt att ta ställning till hur de egna behoven förhåller sig till
utbildningssammanhanget.

Figur 2. Sammanhang för lärprocessen med utgångspunkt från en verklighetsanknuten
situation

Situationen bildar ett underlag för studenterna att tillämpa information
som de skaffat sig från lärsituationer utanför gruppen, exempelvis genom litteraturstudier, föreläsningar, resurstillfällen, fältstudier, färdighetsträning och/eller praktik i yrkesverksamheten. De kan också värdera och undersöka informationen gruppmedlemmarna bidrar med. Sammanhanget som skapas av situationen underlättar studenternas bedömningar av relevansen i egna uppfattningar och innebörden i utbildningens mål. På det sättet kan de värdera och anknyta sitt eget lärande till
ett meningsfullt sammanhang.
Samtliga funktioner som beskrivs ovan när det gäller de verklighetsanknutna situationerna bygger på den syn på lärande som präglar PBL
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(jfr Silén, 2000). Denna syn utgår från antaganden om studentcentrerat
lärande i motsats till lärarstyrd undervisning. Studentcentrerat lärande
utmärks av att studenterna ges möjlighet att bli medvetna om sin förförståelse, att de aktivt bearbetar information och konstruerar sitt kunnande i interaktion med sin omgivning. Den forskning om lärande och
de teoretiska utgångspunkter som denna syn på lärande härrör från är
främst pragmatism (Dewey, 1911, 1916; Blumer, 1986; Knowles, 1984),
kognitiv psykologi (Norman & Schmidt, 1992; Boekerts,1997; Gijselaers,
1996), fenomenografisk forskning om lärande (Marton & Booth, 1997;
Ramsden, 1992) och social konstruktivism (Säljö, 2000; Boud, 1988). Motivation som drivkraft i lärandet och studenternas möjlighet att ta ansvar för sitt lärande är andra centrala antaganden som ryms inom den
här ramen av lärteorier. Situationens funktioner i lärprocessen i PBL
sammanfattas i figur 3.

Figur 3. Den verklighetsanknutna situationens funktioner i lärprocessen i PBL

Mot bakgrund av de ovanstående funktioner som tillskrivits de verklighetsanknutna situationerna i PBL kommer jag att uppmärksamma
några viktiga faktorer som har betydelse för att uppnå dessa syften utmaning och exemplaritet. Situationernas centrala betydelse i PBL
medför att det finns flera olika infallsvinklar att ta fasta på. Anledningen till att jag speciellt fokuserar dessa faktorer är att de inte har beskrivits i någon högre grad inom PBL. Jag bedömer också att de inrymmer
en stor utvecklingspotential för PBL. Min ambition är framför allt att beskriva en allmängiltig tankestruktur som utgår ifrån situationernas
funktioner i lärprocessen.
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Jag bygger mitt resonemang i första hand på de antaganden om lärande
som hänvisats till ovan. Analysen görs också i relation till min forskning
angående självständighet i lärande (Silén 2000, 1996) och min bakgrund
som aktiv i utövande av PBL på olika nivåer (handledare, planering av
PBL, utvecklingsarbeten, pedagogisk konsult) under mer än 15 år.

Utmaning
I pedagogisk litteratur beskrivs motivation som avgörande för att starta
en lärprocess. Motivation beskrivs på olika sätt och olika aspekter betonas beroende på sammanhanget och pedagogisk diskurs. Jag kommer
att resonera om utmaning som en viktig del i motivation och relatera
det till innehåll och utformning av situationer. Det finns andra dimensioner av motivation som inte berörs här i någon större utsträckning.
Upplevelsen av meningsfullhet och behov av bekräftelse är exempelvis
två områden som kräver sina egna kapitel i förhållande till situationer
och PBL.
Jag bedömer att utmaning är mycket betydelsefullt för att väcka studenternas önskan och behov att vilja veta och kunna hantera situationen de ställs inför. Utmaning betyder här att något stimulerar studentens uppmärksamhet, något framträder som blir angeläget att ta sig an.
Det kan vara reaktioner som: Det här var konstigt!, Det här verkar intressant!, Vad är det här?, Det här verkar kul!, Hur ska jag klara det
här?, Det här gör mig orolig! Så skulle inte jag göra!, Så spännande!,
Kan det här verkligen vara sant?, Det där vill inte jag vara med om!, Så
tycker inte jag!, Så skulle inte jag göra!. Utmaning kan vara allt från att
något upplevs som intressant och spännande, till att inte känna igen sig,
att inte förstå eller att bli provocerad. Det kan också innebära att jag
anar något annorlunda eller obekant i det till synes kända.
Utmaning som motiverande faktor beskrivs på lite olika sätt i litteraturen. I det följande ska jag ge några exempel som kan tjäna som inspiration för den som djupare vill studera dessa var för sig mycket omfattande teorier.
John Dewey, en representant för pragmatismen i pedagogisk filosofi,
menar att drivkraften att lära väcks när människan upplever att det inte
går att klara av det man står inför med sin vanliga repertoar. Det kan
röra sig om att inte förstå och/eller att inte veta hur man ska handla. I
förutsättningarna ligger att individen upplever ett behov att ”klara” av
det man träffar på. Det ligger i det egna intresset att ta sig vidare. Här
finns en klar koppling till att den som lär upplever lärsituationen som
meningsfull. Så länge man inte behöver tänka efter eller stanna upp i
sina handlingar finns ingen anledning att försöka lära sig något nytt.
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Känner man inte igen sig, det fungerar inte som vanligt, startar hos individen en undersökande process hävdar Dewey. Man söker efter information och prövar handlingar som syftar till att skaffa sig underlag
för att förstå och hantera den situation som upplevs som angelägen
(Dewey, 1911, 1916).
Jean Piaget, kognitiv psykolog, menade att människan strävar efter
jämvikt i sitt förhållande till omgivningen. Varje handling förutsätter en
tolkning av det vi ser och upplever, vi assimilerar, tar in information. I
en situation där man inte förstår uppstår obalans och människan börjar
söka information och förklaringar för att få tillbaka sin balans. Vi ackommoderar dvs försöker omstrukturera tankarna, hitta förklaringar,
passa ihop det med tidigare uppfattningar och på det sättet förstå och
hantera de nya förutsättningarna. Vid ”ny” förståelse, handlingsberedskap, har vi adapterat enligt Piaget. Att bringas i obalans blir därmed en
förutsättning för en lärprocess.
I min forskning om självständighet i lärande (2000, 2001) framträdde
en drivkraft som också relaterar till utmaning. En drivkraft som är besläktad med Deweys och Piagets beskrivningar. Den grupp sjuksköterskestudenter i ett PBL program som jag studerade upplevde en stor
utmaning i att det fanns förväntningar på att de själva verkligen skulle
ta ansvar i sin lärsituation. En dialektisk relation mellan att studenterna
upplevde frustration och stimulans, kaos och kosmos, i sitt lärande blev
påtaglig i studenternas berättelser. Källan för denna utmaning var att
studenterna konfronterades med lärsituationer där de måste göra egna
val och fatta beslut. Studenterna blev osäkra när ingen direkt talade om
för dem vad de skulle läsa och de var rädda att de inte skulle lära sig
tillräckligt för att bli sjuksköterskor. Det skapade stor osäkerhet och de
kände att det blev betydelsefullt vad de själva gjorde för att lära sig.
Den dialektiska drivkraften skapade en lärsituation där studenterna
ställde sig frågor, vad och hur de skulle lära sig, och de försökte också
svara på och hantera dessa frågor. Att studenterna ställde sig dessa frågor och försökte besvara dem har jag tolkat som en viktig bas för studentens självständighet och ansvar i lärsituationen.
Marton & Booth (1997) håller fram variation som “lärandets moder”.
De menar att erfarandet av skillnader är avgörande för att starta en lärprocess. Jag lägger inte märke till det jag uppfattar som självklart, jag
ifrågasätter inte det jag ”vet”, det vanliga. För att kunna urskilja ett fenomen är det nödvändigt att få en upplevelse av att fenomenet kan
uppfattas och förstås på olika sätt. Om en lärprocess ska ta sin början
måste jag utmanas att erfara aktuella fenomen på andra sätt, ur andra
perspektiv än det jag mött tidigare. Marton & Booth framhåller begreppet erfara, vilket innebär att verkligen engagera hela människans repertoar av perception i denna process.
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Det finns alltså flera teoretiska utgångspunkter att bygga på när det
gäller att hävda betydelsen av utmaning i de situationer som används i
PBL. Situationen ska ha ett innehåll och en utformning som stimulerar
igångsättandet av en lärprocess som erfars som meningsfull för den
som studerar. Situationen ska också hålla intresset vid liv och stimulera
studentens vilja att reda ut, förstå och hantera det som framkommer. De
tankar om motivation som beskrivits innebär också att det ligger en tillfredställelse och stimulans i att upptäcka att man kan nå balans, dvs
förstå, komma vidare och/eller kunna hantera en situation som känns
meningsfull. Förutsättningen för dessa upplevelser är den initiala känslan av att vara ute på hal is, att det inte stämmer.
Upplevelsen av utmaning är beroende av hur vi tar in information
och vad som gör att vi lägger märke till olika saker. I den syn på lärande som PBL baseras på framhålls att individen lär genom intellektuella
och känslomässiga processer, men också genom handlingar. Hela individen är involverad när man lär. En hjälp vid konstruktion av situationer kan vara att förstå vad som fångar individens uppmärksamhet. Teoretiska grunder för det går att finna inom perceptionspsykologin och
också inom fenomenologin företrädd av bland annat Merleau-Ponty
(1945) och Leder (1990). Dessa infallsvinklar ger oss ett stort register när
vi vill skapa utmaning. Samtliga sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och
smak kan stimuleras för att starta lärprocesser. Min uppfattning är att
detta ”register” inte utnyttjats i någon större utsträckning vid skapandet av situationer i PBL. I andra delar av den här rapporten finns dock
flera exempel på detta (Pelling,Uhlin; Persson, Bergdahl).
Om utmaning i ovanstående betydelse övervägs vid val av innehåll
och utformning av situationer kan möjligheterna att vidga och variera
utnyttjas i mycket högre grad. Att ha i åtanke:
•
•
•
•
•
•
•
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Stimulera, utnyttja olika sinnen
Variera intellektuell, känslomässig och handgriplig stimulans
Variera format - läsa, höra någon berätta, se på en händelse, pröva
att göra något, känna på
Skapa spänning i situationen
Låta studenten uppleva skillnader i att förstå, hantera en situation på
olika sätt
Skapa känslan av att det är något studenten måste kunna förstå, hantera
Anknyta till förförståelse - ej för uppenbart, inte för avlägset, inte för
svårt

Exemplaritet
Nästa betydelsefulla faktor som ska analyseras är nödvändigheten av
att situationerna i PBL ur speciella kvalitativa aspekter är ”bra” exempel. Situationerna ska kännetecknas av exemplaritet.
Förmodligen kämpar all högre utbildning med problem som har att
göra med önskemål om en ofantlig mängd fakta som borde inkluderas
och också en snabbt accelererande utveckling och förändring inom de
domäner som studeras. Alla inser att det inte går och att det kanske inte
heller är önskvärt att försöka täcka ”allting”. De huvudsakliga strategierna som används för att hantera det i utbildningar med PBL är att:
- studenterna stimuleras att bearbeta ”bra” exempel, dvs situationer, i
basgrupp
- studenterna utvecklar förmåga till självstyrt lärande.
Betydelsen av exemplaritet är att val görs av signifikanta situationer
som rör innehållet i utbildningen. Dessa exempel representerar, förutom den konkreta situationen, centrala problem och frågeställningar som
är giltiga på ett mer allmänt plan. Studenterna arbetar på djupet med
några situationer, inte bara för att lära sig det som gäller den, utan också på en generell nivå sådant som kan appliceras och byggas vidare på i
andra situationer.

Hur exemplaritet har hanterats inom PBL
Även om exemplaritet är något av ett bokmärke för PBL har jag funnit
att innebörden inte har undersökts i någon större utsträckning. Bra val
av situationer relateras till allmänna tankar om att anknyta till tidigare
kunskap och att försöka täcka avgörande innehåll inom den professionella eller ämnesmässiga domänen. Val av innehåll ska representera det
viktiga, signifikanta, baskunskaper och centrala begrepp (Barrows, 1980;
Barrows, 1985; Dolmans et al, 1997; Wee et al, 2001; Duch et al, 2001,
Drummond-Young & Mohide, 2001). Men hur blir dessa val exempel på
ett genomtänkt sätt när det gäller innehåll? Det är ett problemområde
jag kommer att utveckla möjliga svar på.
Ett andra område jag kommer att resonera om är exemplaritet avseende själva lärandet. Enligt min uppfattning har det inte uppmärksammats
i någon högre grad inom PBL. När det gäller självstyrt lärande (selfdirected learning, SDL) fann jag i min forskning att det begreppet har
”adopterats” till PBL från det vuxenpedagogiska fältet utan att innebörden analyserats i någon högre grad (Silén, 2000). SDL ses som en garant
för att studenterna studerar viktiga delar som inte direkt är representerade i situationerna och att de utvecklar förmåga till livslångt lärande. Rela33

tionen mellan SDL som metod och mål har mer eller mindre tagits för given. Det har resulterat i att SDL har fastnat i en cirkulär definition (jfr
Candy, 1991). Studenten måste vara självständig för att bli självständig
och processen att öka sin förmåga till självständighet erkänns inte som en
lärprocess. I min forskning, som jag nämnt ovan, framstod det som
mycket väsentligt att studenterna för att kunna bli självständiga och ta
ansvar för sitt eget lärande reflekterar över och granskar sitt lärande (Silén 1996, 2000). Inom forskningsdomänen som studerar ”self regulated
learning”, tvillingbegreppet till SDL inom kognitiv psykologi, beskrivs
delar av denna process som en metakognitiv nivå i lärandet (Boekerts,
1997). Den metakognitiva nivån, att tänka på och analysera sina tankar
om lärande, är nödvändig för en medveten transfer, överföring, till andra
situationer som rör lärandet. Det gäller också att förstå ämnesinnehållet
på en metakognitiv nivå – exempelvis karaktären på ämnet och dess
kunskapsteoretiska tillhörighet. En grundläggande idé med exemplaritet
är att studenten ska kunna tillämpa det man lär sig i bearbetningen av en
situation för att förstå och ta sig an en ny situation. Det kräver att studenten är medveten om sitt lärande, vilket innebär att de försöker förstå vad
de kan ta med sig till en ny situation och bedöma vilka likheter som finns
och hur de skiljer sig åt.

Utveckling av innebörden i exemplaritet
I figur 4 sammanfattas de förutsättningar som krävs och de syften som
är avsedda att uppnås genom idén om exemplaritet.

Figur 4. Förutsättningar för och syften med exemplaritet
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I fortsättningen kommer jag att utveckla resonemang om innebörden i
dessa idéer om exemplaritet.
Att lära, betyder att lära sig någonting. Därför inkluderas både överväganden avseende innehållet och lärprocesser i ett resonemang om innehåll och utformning av situationer utifrån exemplaritet. Att ta hänsyn
till exemplaritet medför att val av situationer görs för att skapa lärsituationer som aktualiserar relevant innehåll i utbildningen. När studenterna undersöker situationen ska de bli utmanade både av innehållet och
hur de ska ta sig an detta för att lära. Studenternas reflektioner över vad
de lär sig (utfallet av lärande, kunnande), och hur de lär sig (erfarenheter av lärprocessen), kan då utgöra grund för att utveckla medvetenheten om det egna lärandet. Lärandet kan relateras till det konkreta området som studeras och de kan också reflektera över vad som kan
överföras till andra situationer. Vid utformning av situationer bör
överväganden göras avseende att olika innehåll kräver olika slag av
lärprocesser. Det gäller på ett mer allmänt plan, men naturligtvis finns
också individuella skillnader mellan studenterna. Att studentens egna
lärprocesser utmanas men också bejakas är fundamental i PBL.
Studenten måste ha en frihet att välja lärstrategier men ska också
stimuleras att utveckla dessa. När det gäller innehåll och utformning av
situationer är det framför allt ett resonemang om det allmängiltiga, inte
individuella skillnader, som kan föras.

Analysnivåer för exemplaritet – en tankemodell

Figur 5. Områden som ingår i en analys av exemplaritet
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I figur 5 illustreras olika områden som blir aktuella när innebörden i exemplaritet analyseras. Nivå 1 är de verklighetsanknutna situationerna,
väl genomtänkta exempel, som kan variera och vara utbytbara beroende på ställningstaganden på nästa nivå. På nivå 2 återfinns en principiell nivå av områden som behöver övervägas avseende exemplaritet. Det
handlar om att identifiera och ta ställning till vilket innehåll och vilka
lärprocesser som ska aktualiseras i respektive utbildning. De föreslagna
områdena är:
a) karakteristika för situationen – sammanhang och fenomen
b) ämnen/discipliner och/eller professionella domäner som är involverade
c) problembearbetning - situationens och ingående fenomens karaktär relaterat till olika sätt att undersöka, kritiskt granska och tillämpa kunskap
d) lärprocessen - dels som följd av ställningstaganden till innehåll i övriga
områden, dels övervägande när det gäller olika upplevelser av lärande
Dessa områden är klart relaterade till varandra och kan ibland vara svåra
att hålla isär. Jag bedömer ändå att det kan vara av vikt att försöka beskriva dem var för sig och på det sättet skapa en bas för nya dimensioner
i tänkandet om innehåll och utformning av situationer kan växa fram.
Det är nivå 2 som kommer att utvecklas ytterligare i den här texten
men kort ska här ett vidare sammanhang kommenteras (figur 6).

Figur 6. Exemplaritet och verklighetsanknutna situationer i relation till synen på utfall
av lärande och dess filosofiska och teoretiska grunder.
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Slutsatser som görs angående nivå 2 är relaterade till förväntningar som
rör utfall av lärande, kunnande, nivå 3. Det kan handla om förståelse,
färdigheter, professionellt förhållningssätt och förmåga till självständigt
lärande. Synen på vad som är relevanta utfall beror på vilka teoretiska
referensramar och vilken filosofisk bas avseende kunskap och innebörd
i lärande som är utgångspunkt, nivå 4.
Den analys och de slutsatser som görs i fortsättningen grundar sig i
de teoretiska grunder PBL enligt min uppfattning bottnar i, dvs pragmatism, kognitiv psykologi, meningsfullt lärande/fenomenografi och social konstruktivism. Klargörande av vilken syn på kunskap och lärande
som genomsyrar PBL i den kontext som är aktuell är väsentlig. Margetsson (1998) och Savin Baden (2000) visar på att kunskapssynen påverkar
hur PBL tolkas och hur situationerna som används speglar det. Enligt
Margetsson (aa) kan två karaktärer på fallbeskrivningar inom PBL urskiljas. Antingen används fallet som ett ”convenient peg” (något att
hänga fakta på) eller som ett ”growing web” (grund för undersökande
och problematisering). Savin Badin (aa) framhåller på liknade sätt att situationer kan variera från att endast efterfråga till stor del förutsägbar
fakta till att öppna upp för ett sökande och kritiskt förhållningssätt.

Övervägande gällande exemplaritet
Vad utmärker situationen?
Grunden för att resonera om exemplaritet är den verklighetsanknutna
situationen. Det första området som kan användas för att analysera exemplaritet är karaktäristika som rör själva situationen.
Marton & Booth (1997) menar att en situation alltid uppfattas och
upplevs i relation till ett socialt sammanhang. Sammanhanget är bestämt i tid och rum. Helheten av vad vi erfar som närvarande på en
gång representerar en situation. Ett fenomen är det som ger betydelse åt
en situation, de är abstraktioner av det innehåll som kan överföras till
en annan situation. Situationen och fenomenen är sammanflätade. Fenomenet ger betydelse åt situationen, situationen ger perspektiv på och
sammanhang för fenomenet. När det gäller exemplaritet efterfrågas situationer som är signifikanta, viktiga, typiska, vanliga och betydelsefulla i utbildningen. Ovanstående resonemang kan vara en hjälp att ge
dessa kriterier en innebörd.
Ställningstaganden till exemplaritet kan göras med utgångspunkt
från att variera olika aspekter som rör:
a) den specifika situationen
b) de fenomen som ingår
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Dessa överväganden sätts i relation till vad som är relevant innehåll i
utbildningen.
Sammanhanget i situationen representerar en meningsfull helhet men
för att fånga det signifikanta behöver sammanhanget analyseras. En
analys av det sociala sammanhanget kan innebära att fråga sig:
Vilka händelser kommer fram i situationen? Vilka personer är involverade? Var utspelar sig situationen? Hur ser den omedelbara miljön ut?
Hur relaterar olika händelser till varandra? Vilket större socialt sammanhang är aktuellt? Vilken tid utspelar sig situationen i?
Nedan återges en situation från en sjuksköterskeutbildning där PBL
tillämpas. Den kommer att användas för att förklara innebörden i angivna områden på nivå 2 i figur 5 och 6.

Händelser i exemplet ovan: en omvårdnadssituation, möte mellan patient och sjuksköterska, reaktioner hos (en bild) av en nyopererad patient,
uttryck för smärta, förvirring
Personer: patient, sjuksköterska – i en tänkbar närmiljö annan personal,
andra patienter, anhöriga
Plats: en sal på ett sjukhus, ortopedisk avdelning
Tid: lunch, efterförlopp olycka och kirurgiskt ingrepp, 2000-talet
Vidgat socialt sammanhang: Svensk sjukvård, äldres situation, äldrevård
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Nästa steg är att analysera vilka centrala fenomen det är som ger mening åt situationen. Fenomen som också är relevanta i andra situationer.
I den beskrivna situationen kan vi bland annat finna fenomen som:
En äldre kvinna som blir patient
Sjukdomsförlopp vid en olycka
Medicinskt problem – fraktur
Kirurgisk behandling
Upplevelser av smärta
Förvirring i samband med sjukdom
Risk för sänglägeskomplikationer, nutritionsproblem
Möte mellan patient och sjuksköterska
Ytterligare aspekter som kan övervägas är att situationen och fenomenen kan betraktas ur olika utgångspunkter. Det är möjligt att betrakta
situationen ur individens synvinkel - patienten eller sjuksköterskan. Ett
annat alternativ är att utgå från perspektiv som rör grupp/grupper –
exempelvis patientgrupp/er, professionen/er. Ett tredje alternativ är att
utgå från olika samhällsperspektiv – hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll, kultur, nationellt, internationellt.
Viktiga frågor att överväga med tanke på exemplariet blir: Vilka karaktäristika när det gäller situationen och fenomenen ska utgöra förgrund, vad ska fokuseras? Varför? Vad kan utgöra bakgrund? Behöver
fenomenen som aktualiseras och fokuseras belysas i flera situationer för
att studenterna ska kunna förstå dem på djupet?
Vilka ämnen ingår och vad utmärker dem?
Andra aspekter att analysera i relation till innehåll och utformning av
situationer är vilka ämnen/discipliner som är aktuella. I exemplet vi
följer framträder följande ämnesområden som tänkbara att kunna ge
förklaringsgrund till situationen och dess ingående fenomen:
Omvårdnad (tillämpad, modeller)- centrala begrepp som aktivitet, stressorer, omvårdnadsbehov som näringstillförsel, smärta, sänglägeskomplikationer
Anatomi/fysiologi – benvävnadens struktur, immobiliseringens påverkan
på kroppen
Patologi, medicin – frakturer, fraktur/sår- läkning, behandling, smärtlindring
Folkhälsa – riskgrupper, prevention osteoporos
Psykologi - perception
Pedagogik – information, kommunikation
Etik - utsatthet
Hälso- och sjukvård, socialtjänst – organisation, ekonomi
Epidemiologi - demografi
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När det gäller analysen av ingående ämnen handlar det i det här sammanhanget om att försöka se vilka grunddrag som aktualiseras. Vilka
fundamentala begrepp, brännande frågor och strategiska strukturer belyses genom de utmärkande drag och de fenomen som situationen erbjuder? På vilket sätt utgör de trolig bas för att bygga upp förståelse för
samband och strukturer? Vad kan studenterna lära sig om gränser för
olika ämnen, relationer mellan olika ämnen/discipliner och tillhörighet
till en profession eller motsvarande. Vilken nivå inom olika ämnen aktualiseras – handlar det om en specifik eller mer generell nivå?
Samma typ av frågor som ovan när det gäller situationen och fenomenen behöver ställas: Vilka karaktäristika när det gäller ämnen och
dess centrala begrepp, strukturer, brännande frågor ska utgöra förgrund? Varför? Vad kan bilda bakgrund? Behöver detta belysas i flera
situationer för att studenterna ska kunna förstå de grundläggande
strukturer som krävs för djupinlärning och möjlighet till transfer?

Situationens och ingående fenomens karaktär relaterat till olika
sätt att undersöka och tillämpa kunskap
Studenternas bearbetning av de verklighetsanknutna situationerna innebär att de tillämpar ett undersökande förhållningssätt. Gemensamma
nämnare är definition av problem, analys, värdering och syntes, men
denna process kan ha olika karaktär beroende på situationen, dess fenomen och ingående ämnesområden.
Ett tredje område att analysera för att få underlag för exemplaritet
handlar om att olika situationer med tillhörande fenomen kräver olika
sätt att problematisera. Om studenterna ska kunna överföra (transfer)
sitt undersökande förhållningssätt till nya situationer behöver de bli
medvetna om hur de tar sig an olika typer av situationer. De behöver
göra en analys på metakognitiv nivå – hur tänker de när de undersöker
olika typer av händelser och använder förklaringsgrunder från olika
ämnesområden? Det ger anledning att överväga vilken/vilka typer av
problembearbetning som kan aktualiseras av olika situationer.
Formulering av problem kan göras med hjälp av hypoteser, i andra
sammanhang formuleras frågor och ytterligare alternativ är att beskriva
problemområden. Problembearbetning kan ha karaktär av problemlösning, vara resonerande och/eller förklarande. Bearbetningen kan vara
möjlig att direkt tillämpa, men också kännetecknas av en mer abstrakt
nivå. Syftet med problembearbetningen kan vara divergent eller konvergent. Målet kan vara att identifiera problem, att se mönster, att finna
argument för fortsatt resonerande och/eller att komma fram till en lösning/ar. Det kan också handla om att förstå underliggande strukturer
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och samband och/eller att bedöma vilket underlag som behövs för
handlingar och planering.
Den här analysen måste både göras i förhållande till karaktären på
situationen och de ämnen som ingår. Det handlar då om vetenskapsteoretisk grund och dess följder för kritisk granskning och syn på kunskapsuppbyggnad. En grov indelning handlar om naturvetenskap, humaniora och beteendevetenskap, men det finns naturligtvis även andra
grunder för skillnader.
Aktuellt är också att ta ställning till den professionella domänen. Hur
präglar professionen sättet att tänka och sätt att närma sig och använda
kunskap? Vad präglar utrednings- och beslutsprocesser inom professionen? På vilket sätt kan situationer utformas för att stimulera till eftertanke och reflektion över det som kan framstå som självklart.

Lärprocessen som lärandeobjekt
Hittills har jag använt innehållet i situationerna som utgångspunkt för
att resonera om exemplaritet. En strävan bör vara att situationerna ska
ha ett innehåll och en utformning som ger variation när det gäller lärprocesser. Om val av innehåll görs ur de aspekter som beskrivits ovan
kommer de att ge underlag för olika lärprocesser. Lärprocesser är alltid
knutna till lärande av något.
Det kan vara av värde att också ta utgångspunkten i vilken karaktär
på kunnande utbildningen har som mål. Frågor att fundera över kan
vara: Vilka lärprocesser bidrar till förståelse, färdigheter, professionellt
förhållningssätt och självständigt lärande? Är karaktären på situationerna varierade så att de bidrar till det?
Andra ställningstaganden kan röra relationen till att söka och bearbeta information. Vilket utnyttjande av informationskällor skapar situationen? Ger den möjlighet att lära känna olika sätt att söka, sovra och
värdera fakta/information? Stimulerar den studenten att pröva olika
sätt lära, intellektuellt, känslomässigt och via handling? Ger den underlag för att pröva och tillämpa fakta/information på olika sätt?
En viktig fråga är också om utformningen och innehållet av situationen bidrar till att studenterna kan bedöma vad de har lärt sig. Är det intressant att återvända till situationen för att pröva om man utvecklat sin
förståelse? Behövs det mer information om händelserna i situationen för
att göra det möjligt? Uppmuntrar situationen till kritisk värdering av
vad och hur man har tagit sig an sina inlärningsmål?
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Utbildningskontext och verklighetsanknutna situationer
Verklighetsanknutna situationer är centrala för att iscensätta de idéer
om lärande som PBL bygger på. Jag har här resonerat om två viktiga
faktorer, vikten av utmaning och exemplaritet.
Utmaning har kopplats till teorier om motivation och framställts som
en avgörande faktor för att starta och stimulera en lärprocess som tar
sin utgångspunkt hos den som lär, studenten. Jag vill igen framhålla att
det finns mer att beakta när det gäller motivation. Det rör inte minst
studenternas upplevelse av meningsfullhet och betydelsen av bekräftelse. I den här texten har jag valt att fokusera utmaningen. Jag tror att en
satsning på utmaning kan bidra till stor förbättring av situationerna genom ganska små och lättillgängliga medel. Det är nog mest brist på fantasi och föreställningar om vad som är lämpligt att göra inom högre utbildning som hindrar. Framför allt kan betydelsen av att studenterna
genom situationernas utformning och innehåll ges möjlighet att uppleva och använda sina sinnen beaktas i mycket högre grad. Det kan också
föra med sig att situationerna utmärks av variation.
Exemplaritet bygger på att de situationer studenterna bearbetar i
basgruppen relaterar till varandra och inte betraktas som enskilda entiteter som var för sig ska möta ett utbildningsmål. Därför blir det nödvändigt att även ta hänsyn till utbildningen som en helhet när idéer om
exemplaritet diskuteras. I nedanstående figur 8 beskrivs olika dimensioner för planering i en utbildning. Ett sätt att nå att situationer är
”bra” exempel genom utbildningen är att tänka igenom hur dessa dimensioner hänger ihop eller bör hänga ihop.

Figur 8. Exemplaritet i relation till utbildningsprogrammet
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Den mest övergripande dimensionen är syftet, målet med hela utbildningen. Vilka bärande idéer finns, vad är mest centralt i utbildningen? I
en professionsutbildning kan det röra sig om att tydliggöra vilka funktioner som är utmärkande. För en sjuksköterska handlar en grov indelning om en omvårdande, en undervisande och en administrativ funktion. En annan fråga att ta ställning till kan vara vilka problemområden
(exempelvis omvårdnadsbehov av olika karaktär, olika medicinska specialiteter, patienter i olika åldrar, sluten/öppen vård, akut/kronisk
vård, prevention) som kommer att bli aktuella. Vad är det då den professionella yrkesutövaren möter eller kommer att möta? Vilket kunnande innebär det att studenten behöver skaffa sig under utbildningen?
Nästa dimension, stadier eller terminer, bygger på den analys som
har gjorts på ett övergripande plan. Den centrala frågan blir vilka syften, mål kan vara rimligt att arbeta med på olika utbildningsnivåer? Fokus bör vara på vilket kunnande studenten förväntas uppnå, dvs hur
studenten använder (gör val, fattar beslut, bedömer, ställer frågor,
handlar, förhåller sig) det innehåll som studeras. Ett annat viktigt ställningstagande blir hur progression kan nås i utbildningen. Hur ökar
kraven på vad studenten ska kunna? Det kan handla om ökad komplexitet, förmåga att hantera parallella processer, att gå utanför det givna, en
bredare bas att grunda sitt resonemang och handlingar på, ökad förmåga att bedöma sin egen kompetens.
Innehållet i utbildningen arrangeras företrädesvis i teman. Teman
kan ses som ytterligare en dimension, men dessa ingår naturligtvis i
stadier/terminer. En grundläggande tanke med PBL är att innehållet
studeras i sammanhang och inte traditionellt följer ämnesstrukturer. En
viktig fråga blir vilket/vilka fokus olika teman kan och ska illustrera?
Dessutom måste frågor av följande karaktär beaktas: Vilken termin/
stadium ingår dessa teman i och vad innebär det i förhållande till vad
studenterna arbetat med tidigare? Vilka centrala begrepp behöver återkomma för att studenterna ska nå en djupare förståelse? Vilka olika slag
av lärprocesser har bearbetats?
De verklighetsanknutna situationerna utgör ju tillsammans teman
och därför blir samtliga frågor som rör exemplaritet aktuella vid planering av dessa. Resonemanget i tidigare avsnitt om exemplaritet får alltså
ytterligare relevans i det större utbildningssammanhanget. Det talar för
att val som görs angående innehåll och utformning av de situationer
som möter studenterna i basgrupp bör bygga på en genomtänkt struktur och att det arbetet görs i samarbete mellan lärare. Ett exempel från
sjuksköterskeutbildningen vid Hälsouniversitetet, som illustrerar dessa
olika nivåer finns beskrivet i Beattie et al (1996).
Ovanstående resonemang utgår från en tänkt ideal struktur. Vid
planering av en utbildning blir det nödvändigt att pendla mellan dessa
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olika dimensioner för att kunna skapa en bra helhet. Strukturen är inte
avsedd att låsa tänkandet, tvärtom är avsikten att den ska ge förutsättningar för flexibilitet. Det centrala budskapet är att resonemang och
ställningstaganden angående exemplaritet genomsyrar hela utbildningen när det gäller innehåll och mål. I planeringen av en ny utbildning
kanske det mest fruktbara är att börja i botten av strukturen, dvs att
fundera över vilka situationer studenten ska klara av efter avslutad utbildning.
Härmed har jag försökt att vidga sammanhanget när det gäller att ta
ställning till innehåll i och utformning av de verklighetsanknutna situationerna. Till sist vill jag avsluta med att i stället gå till det ”lilla” sammanhanget, basgruppen. Avgörande för planerade effekter av genomtänkta planer angående exemplaritet och utmaning är naturligtvis vad
som händer när studenterna tar sig an dessa. Den process och det tankearbete som lagts på analyser om exemplaritet av lärare måste också
bli en lärprocess för studenten. Risken är annars är det bara är lärarlaget
som har lärt sig något om vad som är centralt och bärande i utbildningen. Det är ju en lärprocess och ett optimalt mål i en utbildning att studenten kommer till insikt om vad som är betraktas som centralt. Det
kräver att basgruppsarbetet innefattar diskussion och reflekterande
över vad och hur man lär, och vilken relevans det har för att uppnå utbildningens mål. Det kan också innebära ifrågasättande av relevans i
uppsatta mål. Med stöd från mitt avhandlingsarbete vill jag hävda vikten av att studenterna stimuleras att resonera på en metakognitiv nivå
(Silén, 2000). Den metakognitiva nivån rör både lärande i förhållande till
det innehåll som studeras och också karaktären på innehållet. Den metakognitiva nivån är nödvändig för att utveckla förmågan att överföra
(transfer), använda, sitt kunnande i nya situationer och det är den idén
PBL bygger på. Reflektioner på metanivå är också grunden för utveckling av ett självständigt lärande och en bas för ett livslångt lärande på
egna villkor.
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Scenario hämtade från den kliniska praktiken
- ett hjälpmedel för lärande och integration av
teoretiska och kliniska studier
Birgitta Almtun, Institutionen för Medicin och Vård,
Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet

Klinikförlagda basgrupper förekommer numera i termin tre och fyra på
sjuksköterskeprogrammet. Det är studenterna själva som tar fram scenarier till basgruppen, scenarier som är hämtade från den kliniska praktiken. Basgruppsmedlemmar kan ha besökt en patient som berättat om
sina problem, resultatet av detta möte kan utgöra ett scenario. Ett journalutdrag kan vara ett annat exempel. Att själv få ta ansvar för scenarier
och möjlighet att ha klinikförlagd basgrupp ökade integration av teori
och praktik och påverkade motivationen enligt studenterna. Det fanns
dessutom tillfälle till reflektion vilket i sin tur påverkade lärandet. Här
följer en presentation av företeelsen scenarier till klinisk basgrupp och
vad studenter tyckte om detta. Mina egna tankar och reflektioner presenteras i direkt anslutning till studenternas uppfattning.

Problembaserat lärande och sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeutbildningen har som syfte att studenten ska utveckla
handlingsberedskap som karaktäriseras av självständighet och självkännedom. Problembaserat lärande (PBL) är den pedagogiska idégrund
som används vid Hälsouniversitetet. Det är studenten och studentens
lärande som står i fokus och hela utbildningens upplägg skall genomsyras av just denna ideologi. Ideologin grundar sig på Knowles tankar om
lärande (Knowles 1980). Självstyrt lärande är både ett mål, att tillgodogöra sig färdigheter, och ett medel att lära sig att lära. Tanken är att hela
utbildningen skall stödja studenten att själv ta ansvar för sitt lärande
och rusta för det livslånga lärandet. Basgruppen är en viktig del i PBL
och består av 8-10 studenter och en handledare. Verklighetsanknutna situationer, scenarier, presenteras vanligtvis som ett patientfall beskrivet
på ett papper eller numera i högre grad IT baserat och bearbetas i basgrupp. Problembearbetningen kan kort beskrivas med att utifrån ett
scenario, som utgör utgångspunkt, associerar studenterna fritt. Alla
tankar och idéer är tillåtna. Utifrån de fria associationerna kommer studenterna fram till problemområden och frågeställningar. Problemområden och frågeställningar bearbetas med inhämtad kunskap på både
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generell och specifik nivå. Problembaserat lärande skall vara den pedagogiska idégrunden under både teori- och praktikperioder.

Problembaserat lärande och kliniska studier
I utvärderingar av sjuksköterskeprogrammet har det framkommit att
studenter inte har arbetat problematiserande i kliniska studier. Studenter har svårighet att identifiera vad som utgör underlag för handledarens bedömningar och på vilka grunder handledaren fattar beslut. Studenter kan därmed hamna i situationer av accepterande av någon annans beslut ofta utan reflektion. Följden av detta kan bli att studenten
som professionell kommer att sakna redskap för beslutsfattande och få
svårighet att identifiera underlag att senare själv fatta beslut i liknande
situationer. Studenter behöver identifiera och förstå likheten mellan beslutsprocessen och problematisering, och problembearbetning. Integration av empirisk kunskap och klinisk kunskap kan tänkas öka förutsättningen att göra korrekta bedömningar enligt Dolmans et al (1997).
Kliniska studier utgör ca 50 % av studierna vid sjuksköterskeprogrammet. Detta innebär att studenterna halva tiden befinner sig i en
miljö som domineras av vårdverksamhetens mål och krav. Hur påverkas studentens lärande av de olika miljöerna - de olika sammanhangen?
I vilken grad stimuleras studenterna att vara autonoma även under kliniska studier? Det viktigaste i självstyrt lärande (Silén 1996) är att ta ansvar och initiativ. Att ta ansvar innebär inte bara att vara påläst till en
basgruppsträff eller tentamen utan också att hitta möjligheter till lärande. Studenters delaktighet och medverkan borde också kunna omfatta
ett tidigt stadium i den lärprocess som basgruppsarbete innebär, det vill
säga att identifiera vad som kan vara startpunkt för lärande, scenario.
Kliniska basgrupper och användande av scenarier från klinisk praktik
genomfördes 2000 som ett pilotprojekt på en Strokeenhet (Almtun 2000).
Utfallet blev positivt och därefter har kliniska basgrupper införts rutinmässigt i termin tre på sjuksköterskeprogrammet sedan höstterminen 2001. I termin fyra finns också kliniska basgrupper sedan vårterminen 2003. Målet har alltsedan pilotprojektet varit att en klinisk handledare skall delta som en resurs i basgruppsarbetet för att bidra till integration mellan teoretiska och kliniska studier. Detta innebär att i basgruppen ingår, förutom studenter, både en basgruppshandledare/lärare och en klinisk handledare.
Kliniska studier består av det vi annars försöker simulera i scenarier,
det vill säga patientmöten, patientupplevelser, patienters uttalade och
inte uttalade behov, reaktioner och sjukdomar, allt kan utgöra scenarier.
Studenters upplevelser och reflektioner över mötet med vården och
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över mötet med patienter och personal utgör scenarier från vilka associationer stimuleras och frågor kan ställas. Generellt inom problembaserat lärande eftersträvas att använda verkliga fall som scenarier (Kjellgren et al 1993).
Syftet med förändringsarbetet i sin helhet var, att integrera teoretiska
och kliniska studier samt att öka fokus på självstyrt lärande och att studenten skall få förutsättningar att träna bedömningar av omvårdnadsbehov.

Studenternas val av scenarier för basgruppsarbete
i kliniska studier
I samband med införandet av kliniska basgrupper fick studenterna ansvar för framtagandet av scenarierna. Studenterna förarbetar numera
scenarierna så att onödigt ”brus” är borttaget för att inte hindra bearbetningsprocessen. Förarbetet redovisas vid presentation av scenariot.
Genomförandet skiljer något mellan terminerna, men i termin fyra beslutade studenterna att varje basgruppstillfälle skall ha ett tema med
anknytning till terminens innehåll. Studenterna själva avgör om temat
skall vara detsamma för samtliga basgrupper eller om varje basgrupp
kan avgöra utifrån dess behov. Att det skall vara ett sjuksköterskeperspektiv är givetvis självklart. Exempel på ett tema som bearbetades i
termin fyra var dokumentation med författningar och vårdplanering.
Ett annat tema som bearbetades var farmakologisk omvårdnad och ett
tredje var kvinnors hälsa. Basgruppen tog beslut om vem/vilka studenter som skulle ansvara vid vilket tillfälle.
Scenarierna kan utgöras av upplevelser av möten, en patient som
själv berättar om sina besvär men även av ett journalutdrag. Patienten
kan komma till basgruppen eller några basgruppsmedlemmar kan besöka patienten ”bedside”. Ett patientmöte som scenario bör stimuleras
men alltid leda till eftertanke om vad som är rätt och riktigt utifrån patientens perspektiv, en medveten etisk bedömning görs. I samling runt
scenariot sker integration av teoretiska och kliniska studier. Studenten
identifierar problemområden, söker kunskap och tillämpar kunskapen
på patientens problem.
Identifiering av befintlig kunskap, ett steg i problembearbetningsprocessen, kan vara ett steg att stanna vid, eventuellt i högre grad än
vid vanliga basgruppstillfällen. Exempelvis kan studenterna komma
fram till att de redan har kunskap om bakomliggande orsaker till patientens medicinska diagnos, medan planerade undersökningar kan bli
ett inlärningsmål. Ett annat exempel kan röra läkemedel, där studenterna har kunskap om vissa läkemedel medan andra kan vara första gång-
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en man träffar på. De nya läkemedlen blir ett inlärningsmål. Vid inhämtande av kunskap skall kliniken och klinikens resurser användas, inklusive patient och anhörig, likväl som litteraturen. Det särskilda med klinisk basgrupp är möjligheten till möten med patienter och att kunna
använda patienter som kunskapskälla.

Vad tyckte studenterna?
Som en del av en större utvärdering om basgruppsarbete och förändrad
organisation i kliniska studier, ingick frågor om att studenter var ansvariga för scenarier. I sin helhet bestod frågeformuläret av 28 frågor där ca
hälften av frågorna handlade om kliniska basgrupper och hälften om en
förändrad organisation av kliniska studier. Frågorna var graderade i en
fyrgradig skala från ja mycket, till nej inte alls, och till varje fråga fanns
plats för kommentarer. Nedan presenteras den första studentgruppens
uppfattning om kliniska basgrupper men framförallt deras uppfattning
om att ta ansvar för scenarierna. Till varje presenterat område följer
mina egna reflektioner.

Studenternas uppfattning om integration av teoretiska
och kliniska studier
Klinikförlagda basgrupper med scenarier från klinisk verksamhet var
56/57 studenter positiva till. Studenterna menade att basgrupperna gav
förutsättning för integration av teoretiska och kliniska studier (se tabell
1). Dessutom menade studenterna att det tvingade till eftertanke och till
ifrågasättande av kvaliteten på den vård som gavs.
Den verkliga teoribearbetningen skedde i basgruppen och det var
betydligt lättare att tillämpa den teoretiska kunskapen medvetet. Studenterna tog med sig reflektioner från basgruppstillfället och bearbetade dessa också efter hand. Någon menade att basgrupperna stimulerade till diskussion med den kliniska handledaren och att de teoretiska
kunskaperna kunde tillämpas i praktiska situationer. Ibland kunde det
vara svårt att tillämpa kunskaperna på specifik nivå då de kliniska studierna genomfördes på avdelningar som vårdade patienter med problem och diagnoser som inte stämde överens med terminens innehåll.
Mina egna reflektioner
Syftet var att integrera teoretiska och kliniska studier. Studenterna menade att den kliniska basgruppen tvingade till eftertanke om vården
och ifrågasatte metoder och rutiner. Ett av högskolans mål är att studenten skall utveckla ett kritiskt förhållningssätt (SFS 1992). Studenterna
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släppte inte scenariot när basgruppen var slut utan scenariot var så engagerande att bearbetningen fortsatte även efteråt. Duch, Groh & Allens
(2001) beskrivning av vad som är karaktäristiskt för ett bra scenario är
att det skall vara engagerande och verklighetsanknutet. Studenterna
visste att scenarierna var hämtade från avdelningar där kliniska studier
genomfördes, patienten kunde fortfarande vara inskriven och återkoppling var tänkbar. Situationen var konkret och för patientens skull borde
problemen inte bara bearbetas utan även lösas. Silén (2000) menar att för
att förstå den kliniska verksamheten måste studenten skaffa sig en bild
av verksamheten och förstå densamma. Kanske kan detta underlättas
av att studenten genomför kliniska studier med kontinuitet och med
möjlighet att reflektera med studentkollegor och handledare.

Studenternas uppfattning om självständighet och autonomi
Att studenterna var ansvariga för att ta fram scenariot gjorde att det
blev roligare. Effekten blev ökad uppmärksamhet på patienterna på avdelningen. Det ledde fram till förståelse av patientens problem när det
var en patient man följt. Att vara delaktiga i framtagande av scenarier
gjorde att diskussionen blev mer givande. Samtidigt fanns en osäkerhet
om att ”man kunde ha fel” vilket ibland ledde till förvirring (se tabell 1).
Mina egna reflektioner
Syftet var att öka fokus på självstyrt lärande. Studenter som vågat lita
till egen förmåga (Holm 1999) har upplevt en lustfylldhet i studierna
och därmed utvecklats. I resultatet av utvärderingen i den här studien
påtalades att det var roligare att bearbeta scenario som framtagits av
studenter. Detta kan indikera att studenter vill vara delaktiga och kunna påverka sin utveckling men visar också att glädje påverkar motivationen vilket stämmer med Holms resultat.

Studenternas uppfattning om verklighetsförankring och scenarier
Den huvudsakliga skillnaden mellan basgrupp på klinik och under teoriperioder menade studenterna var patientkontakten. Patientkontakten
gav positiv påverkan och patienten var synlig bildligt talat. Det var lättare att se samband mellan olika fenomen och omvårdnadsprocessens
delar blev tydligare samtidigt som det var roligare och mer relevant (se
tabell 1).
Det var lättare att applicera den teoretiska kunskapen när scenarierna var verklighetsbaserade. Det var mer engagerande, motiverande och
gav möjlighet till relevanta frågeställningar. Positiv påverkan på lärandet hade skett genom att det var konkret och patientnära. Studenterna
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uppfattade att det var mer allvar när det gällde en verklig patient. ”Det
är lättare att ta till sig teoretiska kunskaper när verkligheten finns runt hörnet.” Scenarierna stimulerade till fortsatt diskussionen med den kliniska
handledaren efter basgruppsträffen. Handledare som inte varit med på
basgrupp hade efterfrågat vad basgruppsdiskussionen rört sig om och
så hade diskussionen fortsatt. ”Det kändes aldrig tråkigt att gå till basgrupp
och den hade gett många ´aha´ upplevelser”.
I början var det svårt att identifiera problemområden och göra ”korrekta” frågeställningar men det blev bättre efter hand. För någon ramlade ”poletten ner” särskilt när scenariot var taget från egen avdelning.
Den specifika tillämpningen dominerade på bekostnad av den generella
nivån.
En del studenter hade haft svårt att hitta patientfall och bestämma
sig för hur omfattande scenariot skulle vara. Det tog lång tid att komma
fram till vad som egentligen var problemet om scenariot var för omfattande. Det ledde till långa utläggningar som ej var relevanta. Bättre instruktioner önskades om kriterier på fungerande scenarier.
Mina egna reflektioner
Studenterna uppfattade scenarierna som de själva tagit fram som mer
verklighetsförankrade än de ”pappersfall” de normalt använder. Frågeställningarna som scenarierna renderade uppfattade studenterna som
relevanta och korrekta. Det skulle vara intressant att undersöka vidare
vad studenterna avsåg med relevanta och korrekta frågor.
Scenario som fungerar är enligt Duch, Groh och Allen (2001), de som
utmanar studenten att fatta beslut som baseras på fakta. Studenterna
skall utmanas att motivera sina ställningstaganden och kunna avgöra
vad som är relevant information och inte. Studenternas kommentarer
tyder på att de utmanats till den här typen av ställningstagande.
Någon menade att det var svårt att hitta patientfall vilket kan synas
märkligt, men kan kopplas till det faktum att studenterna kunde ha
svårt att sålla i den uppsjö av möjligheter som fanns. Dessutom fanns
ett behov från studenterna att det skall passa in i terminens innehåll.
Rädslan att man gör ”fel” fanns.

Studenternas uppfattning om behov av stöd
Studenterna upplevde att det var svårt att ta fram ett fungerande scenario och avgöra hur omfattande scenariot skulle vara. Det tog lång tid
menade någon att sortera bort onödig information, det vill säga det som
tidigare beskrivits som brus, och fånga problemet om scenariot var för
omfattande. Ett förslag som framkom var att det borde vara klarare instruktion beträffande hur ett bra scenario skall vara. Mer information
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och stöd önskades från basgruppshandledare /lärare både vid terminsstart och underhand.
Studiehandledningen hade betydelse för val av scenarier till basgrupper under kliniska studier. Den hade inte låst kreativiteten utan
använts för att se att ”rätt” saker belystes (se tabell 1). Studenterna ansåg att det var viktigt att välja något som tydligt anknöt till terminens
teman. Någon menade att handledarens anvisningar utifrån studiehandelningen styrde mer än studiehandledningen.
Mina egna reflektioner
Resultatet från den här studiens utvärdering visade att ett scenario kan
vara för otydligt. Ett scenario måste bearbetas så att det uppfyller kriterier för ett bra scenario. Det är viktigt att noga välja innehåll och hur ett
scenario presenteras (Rideout 2001) så att inte studenter överväldigas av
problem. Kliniskt basgruppsarbete med studenter ansvariga för framtagande av scenarier behöver föregås av diskussioner om vad som är karaktäristiskt för ett bra och fungerande scenario. Numera förarbetas
scenariot av ansvariga studenter och förarbetningen redovisas kort för
att scenariot skall finnas i ett sammanhang. Att ta fram ett fungerande
scenario är i sig själv en lärprocess.
Studenterna framhöll i utvärderingen att de ville ha instruktion om
hur ett bra scenario skall vara. Den första terminen förekom att studenterna presenterade en hel omvårdnadsjournal som scenario, varför stor
del av basgruppens tid användes till att identifiera vad som var problemområden. Mängden information var ett hinder. Duch, Groh & Allen (2001) menar att scenariot skall vara komplext nog så att det stimulerar till aktivitet. Det skall dessutom helst kunna leda till problemställningar på en högre nivå enligt Bloms taxonomi (Duch, Groh & Allen
2001), det som Abrandt Dahlgren & Öberg (2001) uttrycker som problemorienterade frågor, samtidigt som det inte får bli så komplext att
studenterna inte kan identifiera vad som är problemet.
Inför kommande termin planeras att förbereda studenterna genom
att diskutera vilka kriterier som bör ställas på ett scenario för att det
skall engagera och motivera till lärande.
Studiehandledningen är ett för studenten viktigt dokument (Rideout
2001) som förser student och handledare med nödvändig information.
Intressant är dock att studenten lägger stor vikt vid handledarens anvisningar. Studenterna i den här studien uppfattade studiehandledningen som ett stöd.
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Studenternas uppfattning om sitt lärande
Basgruppsarbetet hjälpte till att se patienten som en helhet även om fokus ibland blev den medicinska diagnosen eller ett enskilt problem (se
tabell 1). Studenterna ansåg att de bearbetade scenarierna i högre grad
utifrån ett omvårdnadsperspektiv i den klinikförlagda basgruppen än
under den teoriförlagda. Diskussionen hade handlat om omvårdnadsdiagnoser, planeringar och om hur man dokumenterar omvårdnad.
Någon menade att gruppen hade svårt att strukturera omvårdnad, någon att omvårdnad inte är självklar utan svår att ta på, men kunde ändå
se sitt lärande ” jag har lärt mig massor”. Basgruppen gav utrymme till
reflektion även om tidsbrist påtalades.
Mina egna reflektioner
Att en eller ett par av studenterna i basgruppen hade träffat patienten
vars problem presenterades i scenariot, eller hade sett det presenterade
problemet, gjorde en stor skillnad vid bearbetningen. Människan i scenariot var en verklig individ. Möjligheten fanns att kunna förklara en
patients problem och komma med förslag på en handlingsplan. Möjlighet att återkoppla till patienten gav en ytterligare dimension och påverkade motivationen positivt. Bearbetning av teoretiska begrepp i ett kliniskt sammanhang (Dolmans et al 1997) ökar förutsättningen för integration. Hur scenariot presenteras har betydelse för vilken typ av frågor
de stimulerar (Abrandt Dahlgren & Öberg 2001).
Kunskapens generaliserbarhet är viktig att reflektera över i det praktiska yrkesutövandet i många professioner (Forslund 1989) så även i det
kliniska basgruppsarbetet. Det positiva med att studenterna såg ”den
riktiga människan” i scenariot innebar också ett behov hos studenten att
lösa just den personens problem. Det fanns en risk att den specifika nivån kom att dominera och att den generella nivån inte upplevdes som
lika viktig. Handledarens roll blev därmed av stor betydelse i strävan
mot generell nivå och kunskapens generaliserbarhet.

Slutkommentar
Scenarier hämtade från klinisk verksamhet, framtagna och förarbetade
av studenter kan vara ett alternativ under kliniska studier för att integrera teori med praktik. Våra erfarenheter visar att många positiva effekter som gäller motivation, självständighet och upplevelse av relevans
kan stimuleras genom den här typen av klinikrelaterade scenarier. Vi
ser dock områden som är viktiga att arbeta vidare med för att basgruppsarbetet ska kunna utnyttjas optimalt. Exempelvis kräver den här
typen av upplägg en kontinuerlig diskussion med studentgruppen om
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hur ett scenario kan tas fram och betydelsen av att scenarierna är väl
genomtänkta vid presentationen i basgrupp. Arbetssättet ställer också
krav på deltagande och ansvar under hela bearbetningsprocessen från
såväl studenter som handledare. Både basgruppens arbetssätt och
handledarrollen har betydelse för lärandet i basgruppen. Möjligen innebär de kliniska basgrupperna att handledarrollen måste diskuteras
och vidareutvecklas utifrån de nya förutsättningar som den kliniska
basgruppen innebär.
Tabell 1. Visar svarsfrekvenser på 8/28 frågor som relaterar till texten i
denna presentation.
Fråga

1. Har basgruppsarbetet påverkat integrationen mellan teori och klinik?
2. Hjälper basgruppsarbetet Dig att
se patienten som en helhet?
3. Hjälper basgruppsarbetet Dig att
skapa en helhet i studierna?
4. Har basgruppsarbetet gett utrymme till reflektion?
5. Har basgruppsarbetet synliggjort
omvårdnad.
6. Har Du påverkats av studiehandledningen i val av scenarier?
7. Påverkades basgruppsarbetet av
att Ni som studenter tog fram scenariot?
8. Har Din inlärning påverkats av att
ha basgrupper på klinik?
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EDIT: Scenarier på webben
Anne-Christine Persson, Pedagogiska enheten, Björn Bergdahl, Institutionen
för Medicin och Vård, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet

Inledning
Hälsouniversitetets fakultetsnämnd beslutade 1999 att införa webbbaserade scenarier på alla utbildningar. Avsikten var att förstärka PBL
och att förbereda studenterna på användande av IT. EDIT står för Educational Development using Information Technology. EDIT startade vårterminen 2001 med ett pilotprojekt på läkarutbildningens termin fem.
En styrgrupp med dekanus professor Rolf Andersson som ordförande tillsattes, liksom en projektgrupp bestående av professor Björn Bergdahl som projektledare och universitetslektor Margareta BachrachLindström som biträdande projektledare.
Sedan starten vårenterminen 2001, har ett 100-tal webb-baserade
EDIT-scenarier tagits fram och EDIT används idag (vårterminen 2003) på
en eller flera terminer på sex av HU:s utbildningar.

Projektets bakgrund
Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom läkarutbildningen vid Sydney
University var förebild för EDIT-projektet. Alla läkarutbildningar i Australien har efter statliga direktiv gjort betydande förändringar i sina
studieplaner under slutet av 1990-talet, vilket bl.a. lett till ökade inslag
av PBL och en högre grad av samhällsorientering. På den nya 4-åriga läkarutbildningen vid Sydney University har man byggt en PBL-modell
där scenarion presenteras på ett intranät med hög grad av struktur och
läsanvisningar till studenterna. Scenarier utgår oftast från patientfall,
som är valda för att representera befolkningen och viktiga hälsoproblem i landet.
Sydney’s webb-baserade scenarieutveckling gjordes i ett skede då internet inte var så väl utbyggt och datorerna hade lägre prestanda än i
dag varför man var återhållsam med både antalet dokument och sådant
som tar tid att ladda ned, särskilt videofilmer. Gränssnitt och databas
för hantering av dokument utvecklades av lärare och dataexperter inom
den grupp som hade ansvar för projektet. I Sydney finns även ett omfattande utvärderingssystem av både scenarier och andra undervisningsaktiviteter, som efter redigering läggs ut på hem/chatsidor.
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Scenariernas roll i PBL
Med tanke på den viktiga roll scenarier har i ett PBL-curriculum finns
det förvånansvärt lite skrivet kring detta. En grundläggande tanke bakom PBL är att studenterna, genom att bli motiverade och intresserade av
”problem”, utifrån tidigare kunskaper skall ställa egna frågor och därmed själva styra sitt lärande. Förhoppningen är att denna typ av studier
leder till ett mer djupinriktat lärande. Det ska vara studentens egna frågor som styr lärandet och studenterna ansvarar själva tillsammans med
handledaren för att dessa frågor relateras till utbildningens mål. Problemet eller scenariot ska matcha målen men också motivera studenten
genom att vara verklighetsanknutna och finnas inbäddade i ett sammanhang (Dolmans et al, 1997). Ett scenario bör också leda till en utveckling av studentens tidigare kunskaper, vilket gör att det bör bygga
på tidigare inhämtad kunskap alternativt utmana gamla föreställningar.
Studier visar att ett scenario som väcker intresse och känslor gör att
det känns som om man står inför ett riktigt problem där tidigare kunskaper inte räcker till eller förmår förklara ett fenomen. Att skapa denna
form av perplexitet är viktigt om man vill att scenariot skall leda till ett
reflekterande lärande (Dewey 1933). För att möjliggöra överföring (transfer) till andra liknande problemområden bör scenarier också visa på generella principer och hur dessa kan tillämpas i specifika situationer.

PBL scenarier på nätet via EDIT
Ett eller flera A4 papper med text och/eller bilder har hittills varit det
vanligaste sättet att presentera scenarier inom Hälsouniversitetet (HU).
Ett EDIT-scenario är uppbyggt av ett antal webb-sidor utlagda som en
trädstruktur på samma sätt som vi är vana att se på hemsidor på nätet.
Den stora skillnaden mellan ett EDIT-scenario och ett klassiskt pappersfall är presentationsformen. Med multimedia och hypertextformat ökar
möjligheterna att göra scenariot levande och verklighetstroget. Scenariot kan också göras mer utmanande och känsloväckande. Ett EDITscenarie kan således uppfylla många av de kriterier för ett bra scenario
som nämns ovan.

Beskrivning av EDIT
Teknik och utrustning
För att basgrupperna ska kunna arbeta med EDIT-scenarier måste speciella basgruppsrum utrustas. EDIT-grupprummen vid HU är utrustade
med vanlig grupprumsmöblering samt en internet-ansluten dator på ett
sidobord. För att projicera bilden så att alla kan se används en takhängd
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projektor. Datorbilden kan ses både på bildskärmen och projicerad direkt på duk eller whiteboard. För att undvika att den student som sköter tangentbord och mus hamnar utanför grupprocessen, används
sladdlösa dito.
Under pilotterminen (Läkarutbildningens termin 5) testades också en
sk Smartboard®, dvs en interaktivt whiteboard, där det som skrivs och
ritas på tavlan kan sparas i datorn. Tekniken har stora fördelar eftersom
studenterna på detta sätt kan spara ”brainstorms” och förklarande bilder och även sända dem med E-post. Dock visade det sig att smartboardtekniken, som också är kostsam, medförde en del svårlösta tekniska problem. Det krävs även att någon i studentgruppen har en god
datorvana, vilket inte alltid var fallet. I de flesta EDIT-grupprummen
finns därför nu endast vanliga whiteboard och studenterna öppnar ett
worddokument för att spara sina problemområden och frågor. Genom
att datorerna numera är anslutna till ett gemensamt fillager kan studenterna skicka sina sparade dokument direkt till sina E-postadresser.

EDIT - funktionalitet och gränssnitt
EDIT kan sägas bestå av tre delar. Ett gränssnitt för att visa upp fallets
olika dokument. Detta gränssnitt är låst och har en på förhand given
struktur och utseende. För att hantera och spara olika typer av dokument som läggs in i scenarierna finns att antal underliggande databaser.
En programvara står för att dokumenten förvaras och hämtas upp när
de efterfrågas. EDIT har vissa begränsningar vad gäller dokumentformat, men de vanligaste text- och bildformaten kan användas. Videofilmer kan hittills bara visas i QuickTime-format.
Lärare och studenter har tillgång till EDIT via ett lösenordsskyddat
intranät. På EDIT:s hemsida ges en allmän presentation och en inloggningsmöjlighet. Den första meny som möter besökaren är ”Val av utbildning och termin”. Då utbildning och termin valts kommer menyn
”Val av scenario” upp under vilken terminens scenarier listas utifrån
terminens olika teman. Tanken är att studenterna ska öppna scenarierna
i den uppställda ordningen.
Ett scenario börjar med en ”ingressida” där fallet presenteras och
under denna sida ligger sedan ett antal länkar till olika typer av fortsättningssidor. Huvuddelen av länkstrukturen döljs genom ett system
av sidolänkar, som i sin tur innehåller underliggande dokument (se bild
nedan).
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Bild 1: Exempel på förstasida ur ett EDIT-scenarie på Läkarutbildningens termin 6.
Sjukhistoria

Huvudsida

Karin Palmblad,17 år, söker vårdcentralen då hon seo
dan två veckor haft halsont och feber upp mot 39 C.
Hon fick av distriktsläkare för 10 dagar sedan en penicillinkur på misstanke tonsillit men har inte blivit bättre.

Utvärdering

Del 1

Utredning
Fortsatt förlopp
Skriv ut del 1

Del 2
Del 3

Sedan i går har Karin druckit dåligt och kräktes under
natten. Hon känner sig törstig och har inte kissat de
o
senaste åtta timmarna. Temp i morse var 38.9 C.
Karin bor hos sina föräldrar och går första året i gymnasiet.

Status
Halsstatus - Bild
Laboratoriesvar - Akut

Bilden visar en typisk förstasida med ingresstexten i mitten, underlänkar som ska öppnas efter ingresstexten och vänsterlänkar under Del 1
som döljer ytterligare dokument. På bilden syns också Del 2 och 3 av
scenariet (se nedan). Innehållet bakom Del 2 och 3 ligger dolt till dess att
dessa länkar öppnas. Högst upp till höger finns en sk ikonbild som visar en situation ur scenariet eller en bild av patienten och uppe till vänster finns en enkel utvärderingsknapp.

Korta och långa scenarier
Ett kort scenario består av två delar. Den första delen, Del 1, är själva
fallet/problemet med ingress och efterföljande länkade dokument.
Denna del går studenterna igenom under sin första basgruppsträff. Den
andra delen, Del 2, består på läkarutbildningen av en sammanfattning
(epikris) som läses efter genomgången av inlärningsmålen under det
andra basgruppstillfället.
Ett långt scenario består av tre delar. Del 2 ger ytterligare material
som för fallet vidare eller ger andra aspekter. På läkarutbildningen
kommer då sammanfattningen (epikrisen) att ligga i Del 3 (långa scenarier är vanligare på läkarutbildningen).
En termin på läkarutbildningens stadium II kan innehålla ett 30-tal
scenarier, som i sin tur innehåller c:a 10-20 klickbara dokument. På and60

ra HU-utbildningar är scenarierna oftast mindre innehållsrika med kanske bara 3-10 dokument. Ett dokument kan bestå av olika komponenter
som en text, en serie bilder, enstaka bilder eller rörliga bilder och ljud.

Textdokument i EDIT
Att skriva texter för webben (hypertextformat) är inte helt enkelt och
kräver viss insikt och erfarenhet av webb-layout. EDIT typsnittet (Ariel
12) valdes pga dess läsbarhet och generellt kan sägas att kompakta och
långa textmassor har brutits upp och skurits ner för att öka läsbarheten
och göra texterna mer lättillgängligt för användaren.
Projektgruppen har lagt särskild vikt vid språkliga frågor där man
tex i läkarutbildningens scenarier eftersträvat ett vårdat journalspråk
med fullständiga meningar och korrekta förkortningar. Utlåtanden från
olika undersökningar och liknande material skrivs också med så realistiskt språkbruk som möjligt.
För att underlätta för scenariokonstruktörerna har ett scenariomanus
som efterliknar den slutliga webb-layouten tagits fram. Många scenariokonstruktörer har svårt att föreställa sig hur slutprodukten ska
komma att bli och därför har texterna ofta bearbetats i flera steg och bollats mellan ansvarig i projektgruppen och konstruktörerna. En särkskilt
sk skugg-EDIT för förhandsgranskning togs tidigt fram. Webb-formatet
ger möjlighet att låta ett scenario växa fram eller fördjupas och att försätta studenterna i olika situationer. Genom att de olika delarna i ett
scenario presenteras successivt kan ett skenbart förlopp skapas, både
framåt och bakåt i tiden. Att i förväg inse hur ett sådant förlopp ska
kunna presenteras, dvs i vilken ordning de olika länkarna ska läggas,
har ibland krävt ett par versioner i skugg-EDIT innan en bra form hittats. Genom scenariomallen, som är gjort i Word, dokumenteras konstruktörens texter, instruktioner och intentioner vilket gör revideringar i
efterhand enkla.

Bild-dokument i EDIT
Webb-formatet i texterna är en stor fördel med EDIT, men det är självklart användandet av multimedia i form av bilder och rörliga bilder och
ljud som ger EDIT-scenariet dess stora potential. Många olika typer av
bilder har kommit till användning i EDIT-scenarierna. Syftet med att
använda en bild kan vara väldigt olika. Ett syfte kan vara det rent illustrativa men i ett annat fall kan syftet vara att väcka studenternas känslor
och nyfikenhet. Bildernas styrka ligger naturligtvis i detta att en bild
säger mer än 1000 ord och viss typ av information lämpar sig klart bätt-

61

re som bild än som text. Några olika typer av bilder som används inom
EDIT presenteras nedan.
Personer eller situationer
Den mest använda bilden är en stillbild av den person eller situation
som scenariot speglar och som sedan också följer scenariots olika delar i
form av en sk ”ikonbild”, dvs en förminskad bild av tex patientens ansikte. Tanken bakom detta är att studenterna skall koppla samman sitt
lärande med en person, ungefär som studenterna hänger upp sitt lärande i praktiken på patienter de möter.
Bild 2: Exempel på Ikonbilder

Diagnostiskt material och fynd vid kroppsundersökning
Mikroskopiska bilder av olika preparat, främst från patologi och klinisk
kemi, radiologiska och endoskopiska bilder. Laboratoriesvar i tabellform samt fotografier av hudförändringar, felställningar mm.
Bild 3 och 4: Exempel på bilder av diagnostiskt material (röntgen/
mikroskopiskt preparat)

Figurer och tabeller
Material som finns offentligt via olika statliga myndigheter, tex socialstyrelsen och läkemedelsverket. Ett exempel är bilder som visar variationer i läkemedelsförskrivning för en preparatgrupp inom Sverige.
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Teckningar av biologiska mekanismer och förlopp
Tecknade illustrationer av teoretiska modeller som grafiskt beskriver
processer och mekanismer av olika slag eller karikerade förlopp tex av
hur oseoblaster och osteoklaster i form av små figurer bygger upp och
bryter ner benvävnad.
Bild 5: Exempel på karikatyrteckning av förlopp

Behandling
Exempel är bilder på läkemedel, hjälpmedel vid tex diabetes, operationsbilder och bilder på tex olika hjärtklaffproteser.
Yttre miljöer
Bilder från hem eller arbetsplatser men även mer långväga miljöbilder
som tex gatubilder från Indien.
Fotomontage
För att skapa stämning av tex en historisk miljö. Exempel är bilder på
miljö och apparatur för njurdialys förr och nu.

Filmdokument i EDIT
Filmen med ljud och rörelse, ger scenariekonstruktörerna ytterligare en
möjlighet att öka realismen och att än bättre illustrera och väcka känslor
och nyfikenhet. Korta filmsekvenser har använts på lite olika sätt inom
EDIT. Här följer några exempel på filmens användningsområden.
Att skildra patientmöten
Denna filmtyp är den hittills mest använda inom EDIT. Sådana videosekvenser kan visa på både bra och mindre bra patientsamtal i realistisk
miljö. Mera komplexa situationer kan också illustreras, tex hur en läkare
nalkas problematiken med en överviktig patient.
Att skildra svåra situationer och möten
Dramatiska inslag kan användas för att väcka känslor och låta studenterna känna i sig själva det som en patient eller anhörig upplevt. Här
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kan nämnas en videosekvens som används inom utbildningen för Social omsorg. Filmen utspelar sig hemma hos en rullstolsburen kvinna som
utsätts för ett sexuellt överfall av sin personliga assistent.
Att illustrera världen så som patienten/klienten upplever den
En patients förvirrade resa i sängen från avdelningen till operation, där
åskådaren får följa färden och olika möten med vårdpersonal ur patientens sängperspektiv är ett bra exempel på detta. Ett annat exempel är en
ljudupptagning där musik speglas så som en hörselskadad hör den jämfört med den normalhörande.
Att skildra anhörigas situation
En mamma till ett utvecklingsstört barn berättar om sin situation. En
dotter som vill att gamla mor ska få hjälp med vardagen.
Att skildra undersökningar och speciella rörelsemönster
Här finns exempel på rena instruktionsfilmer men en sådan film kan
också visa hur en patient rör sig och undersökningen är då bara en del
av patientmötet. I andra filmer är rörelsen det enda som är intressant
tex en smärtpatients gång.
Diagnostiska filmsekvenser
Exempel på detta är en ultraljudsfilm som visar hjärtfunktion.
Miljöbeskrivningar
Ett exempel är en kort film från en bullerdämpad/bullrig arbetsmiljö på
ett sågverk. Världen finns inte bara här i Sverige och EDIT ger en utmärkt möjlighet att skildra sjukdom och vård i andra kulturer, exempelvis en kort sekvens från en Indisk dövskola.
Intervjuer med experter
Ett exempel är en kort intervju med en sjukgymnast från ätstörningsenheten som länge arbetat med anorektiska ungdomar.

Juridiska aspekter på användandet av bilder inom EDIT
Användandet av bilder/rörliga bilder för undervisningsbruk regleras
genom upphovsrättslagen och genom kopieringsavtal för lärare (Bonusavtalet). Lärare får för undervisningssammanhang ganska fritt kopiera till sina studenter. Dessa avtal gäller emellertid inte för digital publicering på internet eller intranät. Tillstånd från upphovsrättsinnehavaren måste således alltid införskaffas.
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Detta betyder att bilder och även texter som tidigare lätt kunnat kopieras in i scenarier nu måste hanteras på annat sätt. För att underlätta den
formella processen har rutiner för tillståndsansökan tagits fram och diarieförande av tillstånd införts. Det enklaste sättet att lösa problemet har
oftast varit att ta fram egna nya bilder där en HU-lärare eller anställd
har upphovsrätten. Även i dessa fall skulle tveksamheter kunna uppstå
eftersom en lärare i princip själv har rätten till framtaget undervisningsmaterial.
Inom ramen för EDIT-projektet har en del generella tillstånd att publicera material inhämtats, bl.a. från olika myndigheter. Så kallade fria
bildarkiv på nätet visar sig vid närmare granskning ofta vara låsta av
upphovsrättslagarna när det kommer till mer permanent publicering. Att
länka till en bildkälla är emellertid alltid lagligt. Av flera skäl har EDITs
projektgrupp valt att inte använda länkar på EDIT-sidorna i någon stor
omfattning. Dels pga att länkar kräver underhåll och ständig uppdatering och dels eftersom risken är stor att studenterna ”surfar” bort sig från
EDIT-sidan och att fokus i basgruppsarbetet därmed förskjuts.
Då EDIT-scenarier i vissa fall kan innehålla autentiskt patientmaterial
är frågan om patienters integritetsskydd naturligtvis också viktig och
allt sådant material måste noggrant avidentifieras. Trots att scenarierna
publiceras inom ramen för ett lösenordsskyddat intranät gäller offentlighetsprincipen – vad detta skulle kunna betyda om någon ville ha ut
materialet för granskning har emellertid inte prövats.

Att producera bilder och filmer
Då det tidigt stod klart att användandet av filmer och bilder skulle kunna skapa stora upphovsrättsliga problem beslutade EDITs styrgrupp att
satsa så mycket som möjligt på egenproducerat material.
Under de två år som EDIT funnits har därför en kontinuerlig kompetensuppbyggnad skett för produktion av bilder och filmer. Redan tidigt
togs kontakter med de enheter inom sjukhuset där medicinska bilder av
olika typer tas fram. Ett nära samarbete etablerades först med avdelningen för radiologi och det är idag inga svårigheter att få fram olika
typer av diagnostiska bilder såsom röntgen, MR, CT. Lärare på radiologen ansvarar för bedömningshjälp för dessa bilder. Ultraljudsbilder och
digitala filmer från olika undersökningar har också kunnat erhållas från
klinisk fysiologi. Genom samarbete med avdelningarna för patologi, klinisk kemi, mikrobiologi och cellbiologi har olika typer av mikroskopiska bilder tagits fram. För detta krävs speciell foto/datorutrustning.
Även blodcentralen har tagit fram diagnostiska och andra bilder.
De medicinska bilder som används inom sjukvården är naturligtvis
framtagna för dess ändamål och särskilt de äldre bilderna har oftast fått
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digitaliserats och bearbetats till lämplig avidentifierad form i samarbete
med de berörda avdelningarna. En svårighet är att det medicinska
bildmaterialet är patientrelaterat och därför inte sökbart från diagnos.
Det finns på nätet en hel del material av detta slag, men mycket är vid
närmare granskning inte fritt att använda och det är också oftast uppbyggt på ett sätt som gör att en viss bild kan passa dåligt in i det aktuella fallet. Man kan tex. inte använda en röntgenbild av ett benbrott som
är taget på en ung man, för att illustrera en äldre kvinna.
Vid konstruktion av ett scenario byggd på en sjukhistoria är det enklast och bäst att utgå ifrån en för konstruktören känd patient med journal och gärna aktuellt material, som avidentifieras och modifieras. Att
gå motsatta vägen och konstruera en typ-patient och finna material i efterhand är svårare. Läkarutbildningen har en scenarioansvarig lärare
och därtill ofta sidoansvariga lärare, som tar fram material till delar av
scenariot. Vid de andra utbildningarna har scenarier oftast tagits fram
av lärarlag och scenarioansvarig anges hittills inte. Konstruktion av
scenarier som innehåller diagnostiska bilder förutsätter ett nära samarbete med ämnesföreträdare av olika slag. Detta samarbete har avsevärt
underlättats av att flera av läkarutbildningens lärare aktivt bidragit till
produktion av bildmaterial. För teoretiska och andra triggers har också
stor möda lagts vid produktion av tecknade bilder. Därtill har det varit
en stor hjälp när scenariokonstruktörer själva kunnat arbeta med digitala hjälpmedel för produktion av sina bilder.
Filmproduktionen började ganska amatörmässigt då denna kompetens i princip saknades i projektgruppen. Att köpa in dessa tjänster skulle
bli både alltför dyrt och kräva mycket tid från projektgruppen för samordning och granskning. Försök gjordes initialt att samarbeta med mediautbildningar för filmproduktion, men detta visade sig vara både tidskrävande och svårt. För att kunna producera en bra och realistisk film sekvenskrävs flera olika kompetenser där det tekniska kunnandet bara är
en del. Vår erfarenhet är att det är viktigt för filmens funktion i scenariot
att filmarbetet görs i nära samarbete med fallkonstruktören. Filmerna
måste vara korta, c:a 1-3 minuter. De filmer som ligger i EDIT idag varierar från 3 till 30 megabyte. De ”tunga” filmerna går inte att ladda ner via
modem, men förhållandevis snabbt via bredband. Det har under de år
EDIT funnits visat sig att utvecklingen gått mycket snabbt och numera
har de allra flesta studenter tillgång till dator och internet via bredband.
Det krävs en god ämneskompetens för att få med det som är viktigt
på 1-3 minuter. Genom ”trial and error” har nu en viss kompetens
byggts upp och även om de senaste produktionerna har brister fungerar
de ändock för sitt syfte.
Genom ett tidigt etablerat samarbete med skådespelarsällskapet
Himmel&Helvete har EDIT fått tillgång till erfarna amatörskådespelare
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för de scener där patienter och sjukvårdpersonal inte kan användas. Rutiner för avtal om användande och ersättning för dessa har också utarbetats.
Som framgår av uppräkningen ovan finns det många användningsområden för film inom EDIT och detta är en av de delar som har stor
utvecklingspotential. En viktig erfarenhet i arbetet med denna produktion är att innehållet i ett EDIT-scenario måste ses som en helhet, vilket
ställer speciella krav på filmsekvenserna. Dessa behöver inte vara fullständiga utan kan mycket väl bara ge en liten del av en situation. Filmerna måste inte ha en början, en handling och en avslutning, utan kan
komma in som en ”glimt” i fallet. Även i filmsekvenserna är det viktigt
att hela tiden beakta scenariots huvudsyfte, dvs att väcka frågor snarare
än att ge svar. Det är lätt att i en slags fullständighetsiver göra filmen till
sin egen helhet, vilket varken är nödvändigt eller önskvärt.

Pilotterminen
Under hösten 2000 påbörjades arbetet med att planera pilotterminen som
skulle genomföras under vårterminen 2001. Arbetet startade med framtagandet av en kravspecifikation för EDIT-systemets funktionalitet och
gränssnitt. Universitetets enhet för IT-stöd UNIT har stått för programutvecklingen av EDIT. Det beslutades tidigt att EDIT inte skulle vara ett interaktivt program utan ett program för presentation av PBL-scenarier. En
prototyp för EDIT systemet hade tagits fram vilket gjorde att arbetet med
att producera scenariernas innehåll kunde påbörjas innan programvaran
var helt färdig. En särskild arbetsgrupp hade tillsatts för att arbeta med
detta, men det visade sig vara svårare än väntat att hitta bra principer för
ingående dokument och länkstrukturer och att få fatt engagerade scenariokonstruktörer. I den famlande situationen blev det naturligt att huvudprojektledaren tog rollen som redigerare och ansvarig utgivare av scenarier. Med stor möda färdigställdes ett antal EDIT-scenarier till terminsstarten i januari 2001, men tidsmarginalerna var under hela pilotterminen
knappa mellan utläggning av fallen på nätet och deras användande.
Samtidigt med införandet av EDIT infördes schemalagda, förlängda
basgruppsträffar (från 1.5 till 2 tim). Det tidigare överskottet av scenarier togs bort och i princip kom alla grupper att arbeta med samma fall
samtidigt och i en bestämd ordning.

Utvärdering av pilotterminen
Pilotterminen utvärderades kontinuerligt under genomförandet och
vissa revideringar av scenarierna gjordes direkt. Syftet med pilotutvär-
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deringsstudien var att beskriva hur de förändringar av basgruppsarbetet som genomförts, uppfattades av studenter och handledare (Intern
rapport, HU: Utvärdering av pilotprojekt genomfört på Läkarutbildningens termin 5, vårterminen 2001). Datainsamling genomfördes med
hjälp av observationer och intervjuer med studenter och handledare
samt genom en enkät till samtliga studenter. Resultaten var överlag positiva. Både studenter och lärare uppskattade EDIT-scenarierna. Dessa
upplevdes mer stimulerande och motiverande än pappersfall och man
uppskattade den ökade realismen i fallen. Studenterna och även handledarna tyckte överlag att man kommit mer på djupet i studierna och att
det varit roligt både att studera och handleda under terminen. Basgruppsarbetet påverkades inte i hög grad utan fortgick ungefär som tidigare. Den förändring som noterades var att studenterna ”brainstormade” oftare i takt med att scenariot växte fram.
De negativa synpunkter som framkom hade oftast rent teknisk bakgrund och kunde åtgärdas tämligen omgående. Dock framkom från
några studenter en allvarlig kritik som tog sin utgångspunkt i lärandet.
De välorganiserade fallen som nu skulle studeras i en bestämd ordning
upplevdes som en icke PBL-mässig styrning av studenternas lärande.
En del studenter framförde också kritik mot alltför överlastade fall, vilket enligt dem ledde till ett oreflekterat ”klickande” som inte befrämjade fördjupning och reflektion. Andra scenarier kritiserades för att ha för
lite innehåll eller dokument, som var svåra att ”brainstorma” kring.
Detta gällde särskilt de sk långa fallen där den andra delen, som förutom patientrelaterade dokument ofta innehåller samhällsmedicin och
epidemiologi. Ett annat problem var att grupper redan efter Del 1 hade
bearbetat de flesta för scenariot relevanta områdena och Del 2 upplevdes då inte tillföra något nytt.
Under det fortsatta utvärderingsarbetet har dessa kritiska synpunkter
återkommit i olika former. Till viss del beror denna kritik på en förskjutning av målen mot mer basvetenskaplig teori och samhällsmedicin, vilket
kanske inte alltid har tydliggjorts för studenter och handledare. En medveten strävan mot att göra scenarier mer komplexa för att därigenom öka
studenternas arbetsinsatser har också funnits bakom detta. Den kritik
som rör överlastning av fallen och den ökade styrningen måste emellertid beaktas i det fortsatta arbetet med scenariokonstruktion.

Erfarenheter av införandet av EDIT på Läkarutbildningen
Att göra ett scenario och inte ett läromedel
Vid scenariokonstruktion under pilotterminen var avsikten att på ett levande sätt visa ett sjukdomsförlopp. Att förstå och värdera ett sjuk68

domsförlopp utifrån bakomliggande patofysiologiska mekanismer skulle vara det centrala snarare än att ställa ”rätt” diagnos enligt terminsmålen. Scenariernas inledningar gjordes öppet hållna och gav patientens
bild av symptom och problem samt centrala fynd vid kroppsundersökning. Tanken med den öppna inledningen av scenariot var att detta
skulle göra att studenternas ”brain-storm” blev bred och generell och
inte smalnade av i specifika frågeställningar för snabbt. Fallen var visserligen indelade i olika steg men text och länkar var inte strukturerade
för att undanhålla eller gömma lösningar eller fortsättningen av förloppet. Då de första scenarierna konstruerades fanns en osäkerhet om hur
omfattande ett helt scenario och dess ingående dokument skulle kunna
vara för leda till bra frågeställningar på den tillgängliga tiden. Att terminens samtliga scenarier inte var färdiga till terminsstart kunde vändas till en viss fördel. Synpunkter från studenter och handledare kunde
direkt tillämpas i den fortsatta scenariokonstruktionen.
Genom att observera EDIT-basgruppernas arbete, som en del i den
kontinuerliga utvärderingen, insåg projektgruppen snart att studenterna föredrog scenarier där central information undanhölls och där moment av osäkerhet i diagnosen förelåg. Bedömningar och information
som ”avslöjade” en diagnos togs därför bort ur fallens inledning och
fortsatta länkar ”gömdes” bakom sk sidolänkar i scenariots struktur eller flyttades till scenariots sammanfattning. Tanken bakom att gömma
undan på detta sätt var att därigenom vidmakthålla motivationen och
nyfikenheten.
PBL-scenariot och dess olika triggers ska ge upphov till frågor och inlärningsmål. En erfarenhet var att studenterna ofta önskade sig förklaringar till bilder kanske en jämförande normal bild. Risken med att tillmötesgå sådana önskemål är att scenariot förvandlas till ett inlärningsmaterial istället för något som väcker frågor, varför önskemål av denna
art oftast inte uppfyllts. Ett undantag från detta gjordes emellertid när
det gällde vissa svårtolkade radiologiska bilder, som försågs med en
bedömningshjälp i form av pilar och ord. Till vissa undersökningar lades också skrivna realistiska utlåtanden för att både underlätta förståelse och ge studenterna en vana vid sådant material. En viktig erfarenhet
av pilotterminen, som senare bekräftats, var att det av olika skäl är frestande att lägga in allt för mycket material i scenarierna och att därmed
omvandla dem till ett läromedel.

Handledarsida och epikris
Som enda utbildning vid HU har läkarprogrammet en epikris/sammanfattning oftast efter varje del och alltid som en avslutande del 3 samt en
handledarsida, som är tillgänglig endast om man loggar in som handle-
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dare. Avsikten med epikrisen är att ge återkoppling om hur det gick för
patienten och motivera de överväganden som gjorts under förloppet.
Epikrisen bör inte överstiga en sida för att kunna läsas (oftast högt) av
gruppen under den avslutande basgruppsträffen och för att inte uppfattas som ett komplett facit eller kompendium. Inget hindrar studenterna
från att i förväg öppna epikrissidan men de informeras om att detta
skulle förta scenariot och de flesta studenter tittar inte på epikrissidan
förrän under basgruppen.
Handledarsidan innehåller nyckelord och områden för studier grupperade under målbeskrivningens fem domäner. Det är dock inte tänkt så
att alla grupper ska komma in på alla föreslagna områden. För handledare är det en hjälp att i förväg gå igenom hela fallet inklusive epikris och
handledarsida för att kunna vägleda gruppen och hjälpa till med tidsanvändningen. Det skall påpekas att läkarprogrammet har handledare med
heterogen kompetens. Vissa är forskare utan läkarutbildning och andra
är kliniskt verksamma läkare. Särskilda instruktioner om EDIT för studenter och handledare har också utarbetats och finns på programmets
hemsida. Alla studenter och handledare som använder EDIT för första
gången får en särskild genomgång och instruktion inför detta.

Scenariots koppling till målen
Scenarier bör innehålla dokument som relaterar till målen. På läkarutbildningen finns fem måldomäner: Vetenskap och lärande, basvetenskap,
klinisk medicin, samhälle och folkhälsa samt färdigheter och attityder. En
vanlig farhåga har varit att studenterna under Stadium II (termin 4-5) ägnar alltför mycket tid åt kliniska frågeställningar varvid de ofta försummar bakomliggande biologiska mekanismer och även samhällsmedicinska frågeställningar och förklaringsmodeller. Man kan ha uppfattningen
att ett scenario med en patienthistoria tillsammans med stadiets och terminens mål borde leda till adekvata studier. Det är svårt att ge dokument i
scenariot som ger den bredd i bakomliggande mekanismer av olika slag
som föreligger. För att ge ökad tydlighet om stadiets inriktning har därför
stor möda ägnats åt att lägga in centrala teoretiska ”triggers” i form av dokument och komponenter i scenariet. Tanken har varit att dessa triggers
skulle väcka intresse och motivera studenterna till att gå djupare i basvetenskapliga och samhällsmedicinska frågeställningar. Försöken har fallit
ganska väl ut. Genomgående har det dock varit svårt för studenterna att
generera inlärningsmål utifrån scenariernas samhällsmedicinska triggers.

Scenarierna i centrum
På samtliga de terminer på läkarutbildningen som nu använder EDIT
har en diskussion kring scenariernas roll i relation till mål och examina70

tion förts. Studenterna har uppenbarligen fokus riktat så gott som uteslutande mot kliniska frågeställningar. Det faktum att examinationerna
inte alltid speglar målen utan även de riktar sig mer mot klinik gör inte
detta problem mindre. Om examinationerna väsentligen speglar föreläsningarna är det svårt att motivera studenterna för basgruppsarbetet.
Att uppnå balans mellan terminsmål, scenarier, övriga lärformer och
examinationerna är en utmaning för alla utbildningsplanerare. Scenarierna måste spegla terminens mål och speglas i examinationen. EDIT har
tydliggjort att valet av scenarier inte kan göras lättvindigt utan har stor
betydelse för hela terminen.
De här relaterade problemen visar på att planerare, examinatorer och
studenter och kan ha olika prioriteringar och att det är en tidskrävande
process att få en enhetlig syn på vad en termin egentligen har för mål.
EDIT-projektet genomför i samråd med utbildningsledningen de beslut
som tagits av fakultetsnämnden. När dessa beslut ska implementeras kan
projektet komma att hamna mellan olika åsikter och därmed få oförtjänt
kritik. Sådan kritik kan vara svår att vända till något konstruktivt.
Problem kring scenarier med bred ansats måste mötas på olika sätt
från utbildningens start och genom att samtliga sk domäner i målbeskrivningarna ges utrymme inom examinationer. En del av kritiken vid
införandet av EDIT liknar erfarenheterna före HU:s införande då PBL
provades inom den traditionella utbildningen. Det är svårt att införa en
ny modell mitt i en utbildning när studenterna funnit sina arbetsformer.
Läkarutbildningen står nu inför en ganska omfattande revision av sitt
curriculum. Det finns nu goda möjligheter att med en start av EDITscenarier redan första terminen, grundlägga den syn på scenariernas
centrala roll som beskrivits ovan.

Fortsatt utveckling av EDIT på andra HU-utbildningar
Sociala omsorgsutbildningen
De olika utbildningar som introducerat EDIT har sett olika möjligheter i
detta nya medium. Sociala omsorgsutbildningen har gått en delvis annan väg än läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Efter att under sin
första EDIT-termin i stort sett ha följt läkarutbildningens modell för
uppbyggnad av scenarier, valde terminsansvariga att totalrevidera nästa termins tema. Arbetet tog sin utgångspunkt i temats ämnesinnehåll
ur vilket ett antal centrala begrepp eller viktiga fenomen vaskades fram.
Dessa illustrerades på flera olika sätt, ofta med filmer som väckte känslor. Utvärderingen av dessa båda terminer har gett både positiva och
negativa resultat. Teknikproblemen har varit betydande, men om man
frånser detta har EDIT mottagits väl. De scenarier som tagits fram till
71

sociala omsorgsutbildningens termin 2, kan ses som exempel på det
som i inledningen av denna skrift kallas öppna scenarier.

Sjukgymnastutbildningen
EDITs introduktion på sjukgymnastutbildningen illustrerar de möjligheter systemet ger att återanvända scenarier och däri ingående triggers. I
detta fall valde man att först utan ändringar överta flertalet av läkarutbildningens scenarier från ”Tema rörelseapparaten” på termin 5. Detta
fungerade förvånansvärt bra och studenterna var positiva. Nu görs en
total omarbetning av denna termins scenarier där man tar utgångspunkter mer från sjukgymnastiska aspekter. Delar av de gamla läkarscenarierna återanvänds emellertid fortfarande. Erfarenheterna från
detta har bl.a. föranlett att en sökbar databas med scenariokomponenter
kommer att arbetas fram.

Sjuksköterskeutbildningen
EDIT introducerades direkt efter pilotterminen också på sjuksköterske-

programmet i Linköping. Man följde till en början läkarutbildningens
modellscenario men med färre ingående dokument. Även här kunde
dokument såsom filmer och bilder återanvändas. Den fortsatta utvecklingen har lett till att man använder EDIT-scenarier delvis annorlunda.
På läkarutbildningen har de flesta scenarier följt en patient i en kronologisk ordning med start i upplevda symtom och därefter utredning
och behandling. För sjuksköterskeutbildningen har det varit viktigt att
relatera till en realistisk situation för denna yrkesroll, där man ofta
kommer in mitt i ett skede och där fokus skall ligga på omvårdnadsaspekter av det beskrivna fallet. För att underlätta för studenterna att
komma in på denna typ av frågor lades den sk ”Omvårdnadscirkeln” in
direkt i scenariomallen så att den alltid finns med under basgruppsmötet. Filmer har här ofta använts för att väcka frågor kring patientens
upplevelse av sin situation.

Distansutbildning
Samma modell har använts för sjuksköterskeutbildningen i Norrköping
där nya scenarier nu utvecklas redan från och med termin 1 för i första
hand den nya distansutbildningen i Nyköping. Här har frågor kring
omvårdnadsteoretiska modeller och teorier som är svåra att illustrera
liksom möjlighet att knyta dessa till realistiska situationer och biomedicin, föranlett omfattande diskussioner. Olika modeller prövas för att
motivera och intressera studenterna att gå in i den teoretiska litteratu72

ren. Frågor kring hur man lyfter fram och utmanar förförståelsen i ett
tidigt skede av utbildningen har också diskuterats. På receptarieutbildningens första termin har utveckling av EDIT-scenarier just påbörjats
och ett scenario har testats.

Har EDIT förstärkt PBL och förberett studenterna för IT?
”Avsikten med EDIT är att förstärka PBL och förbereda studenterna
för IT”

I beslutet att införa EDIT på HU:s utbildningar fanns denna mening. Har
utvecklingen under de första åren gått i önskad riktning?
Utvärdering av alla EDIT-scenarier har gjorts fortlöpande, dels genom den ”utvärderingsblankett” som finns direkt i EDIT och dels genom samtal och intervjuer med handledare och studenter. Förutom tekniska problem av olika slag kan man konstatera att utvärderingarna i
grunden varit mycket positiva från såväl studenter som handledare på
alla de utbildningar som nu använder EDIT. Det faktum att både studenter och handledare oftast varit positiva till införandet av EDITscenarier kan säkert till viss del förklaras av nyhetens behag och det är
mycket möjligt att även dessa fall med tiden blir gamla och slitna. En
fördel med EDIT är då att det är enkelt att ändra i ett scenario. Revideringar av befintliga scenarier kan göras direkt under en pågående termin. Studenterna är snabba med att påpeka felaktigheter i laboratorielistor mm och många småfel har rättats till på detta sätt.

Förstärka PBL
Scenarier i centrum: Det är ingen tvekan om att införandet av EDIT haft
stor betydelse för att sätta scenarierna i läroplanens centrum. EDIT har
också medfört att studenternas krav på scenarier ökat. På läkarutbildningen som har flest EDIT-terminer har man nu nästan slutat att jämföra
EDIT med pappersfall och det blir mer av inbördes utvärdering av EDITscenarier. Nätbaseringen gör även scenarier mera offentliga, vilket ökar
kraven på konstruktörerna att uppgradera och kvalitetsgranska, vilket
är ett stort problem med pappersfall. Under den relativt korta tid som
EDIT funnits har redan i stort sett alla fall omstrukturerats och omarbetats, vissa pga att den medicinska utvecklingen gjort delar inaktuella.
EDIT har på detta sätt kommit att bli ett slags kvalitetssäkringssystem
för scenarier.
Terminers uppläggning: Att studenternas helhetsbild av terminen blir enhetligt och att de olika stödaktiviteter för lärande som erbjuds ligger rätt
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placerade i tiden blir än viktigare om utgångspunkten är att det ska
vara scenariorna som är lärandets centrala motor. En föreläsning kan
tex få en helt annan funktion om den ligger före ett scenario än om den
ligger efter. Detsamma gäller naturligtvis alla andra erbjudanden också.
Detta ställer ökade krav på planering av terminer.
Ökat samspel: EDIT-modellen har givit upphov till frågor om handledarnas funktion och på olika sätt har EDIT medfört krav på ökad aktivitet för
att stödja basgruppen och för att vara behjälplig med tidsanvändningen
och en viss förhandskunskap om vad som komma skall. En oförberedd
handledare är alltid dålig men i EDIT blir detta ännu tydligare. På flera
terminer har man försökt att uppnå en förbättrad kontakt mellan terminsansvariga, scenariokonstruktörer och basgruppshandledare genom
att anordna möten med scenariogenomgångar. Syftet är att handledarna
skall vara väl informerade och förberedda när ett nytt scenario kommer
upp. Erfarenheten av dessa möten har varit mycket positiv, men tyvärr är
det svårt att få alla samlade så ofta som skulle behövas.
Examinationer: Även examinationerna bör ses över i relation till ändringar av terminens uppläggning. Det är viktigt att det finns kongruens
mellan mål, scenarier och examinationer. Studenterna bör kunna lita på
att scenarierna speglar det som anses vara de viktigaste målen med
terminen och då måste också examinationen vara därefter. Ett arbete i
denna riktning har inletts på flera terminer.
Överblick över utbildningar: En erfarenhet som kommit ut från arbetet
med att implementera EDIT på de olika utbildningarna är att det är viktigt att ha en plan för alla scenarier, som studenterna kommer att möta
under en utbildning för att säkerställa progress i svårighetsgrad och
komplexitet och för att undvika onödig upprepning. Kriterier för urval
av scenarier har därför blivit viktiga liksom scenariernas ordningsföljd.
På de aktuella utbildningarna har introduktionen av EDIT medfört att
terminens scenarier har setts över för att väl relatera till varandra och
som en konsekvens av detta har därefter även andra terminers scenarier
katalogiserats och granskats.
Projektgruppens erfarenheter talar därför starkt för behovet av en EDITansvarig som koordinator/ansvarig utgivare vid varje utbildning för att
ta fram stimulerande och webbanpassade scenarier, återföra återkoppling till konstruktörerna samt tillse att revideringar görs. Därtill behövs
en curriculumgrupp för tex urval av scenarier samt för andra strukturella och pedagogiska frågor. Det är viktigt att många lärare inom HU
känner ett ansvar för och ges tid till scenariokonstruktion.
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Förbereda studenterna för IT
Utvärderingarna visar tydligt på ett ökat användande av digitala källor
bland studenterna och basgruppsarbetet i sig ger alla studenter en vana
att arbeta sig fram i ett datorbaserat system. Den initiala kritiken rörande svårigheter med EDIT för studenter som ej hade tillgång till egen dator har upphört, vilket talar för att studenterna i ökad utsträckning har
tillgång till dator.

För- och nackdelar med EDIT
Webbaserade scenarier
Under arbetet med EDIT har en rad fundamentala frågor om pedagogik
och PBL aktualiserats. Dessa är inte specifika för webb-baserade scenarier, men har genom EDIT-projektet kommit upp på ett sätt som inte förekommit sedan starten av HU. Med snart 20 års erfarenhet av PBL finns
också förutsättningar för en djupare diskussion än under 1980-talet.
Är EDIT-scenariot en PBL-risk? I inledningen till denna bok diskuteras scenariers roll genom en indelning i riktade och öppna scenarier.
EDIT-scenarier ger möjligheter till båda typerna, vilket har använts
mycket olika på de olika utbildningarna. Det finns en uppenbar risk att
i ett EDIT-scenario lägga in alltför mycket information och därmed frånta studenterna möjligheten att själva problematisera och ställa frågor.
EDIT-scenarier med många ”triggers” kan riskera att bli alltför styrande,
vilket skulle kunna gynna ett ”cue-seekning-beteende” hos studenten.
”Vad är det de vill att vi ska komma att tänka på med det här då?” I
värsta fall skulle detta kunna leda till ytinriktat icke-reflekterande lärande. Om scenariot å andra sidan är för kortfattat finns det risk för att
andra aktiviteter inom terminen kommer att få större betydelse än scenarierna. Även om kritik i båda dessa riktningar förekommit har det
stora flertalet studenter snarast sett EDIT-scenarier som en möjlighet att
fördjupa frågeställningar och inlärningsmål.
Det är svårt att åstadkomma motsvarande scenarier med papper. Det
finns både lokala och internationella exempel på att man försöker bifoga
tryckta bilder på mikroskopiska preparat, röntgenbilder eller annat diagnostiskt material till pappersscenarier, men att göra det kräver tillgång
till flera uppsättningar av material samt kontroll och distribution av detta. Införandet av webb-baserade scenarier i Sydney har påbörjat en utveckling som underlättar att ge denna extra dimension till scenarier.
Det skall påpekas att det inte är alla scenarier som vinner på att distribueras via nätet. Exempel på detta är de enkla bilder och korta texter
som används i hög utsträckning på den vid HU gemensamma introduktionskursen Hälsa, Etik, Lärande (HEL). En fortsatt diskussion visar
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emellertid ofta att även dessa fenomen skulle kunna illustreras med
multimedia på ett för studenterna mera stimulerande och motiverande
sätt. I andra fall kan innehållet göra att det är lämpligare att ett viss
tema huvudsakligen styrs av andra aktiviteter än basgruppsarbetet.

Multimedia
EDIT kan sannolikt genom de rika illustrationsmöjligheterna och verklighetsanknytning gynna ett djupinriktat lärande. Filmers och bilders
förmåga att väcka känslor och webb-sidans möjlighet att låta ett scenario växa fram ger oändliga möjligheter att stimulera och utmana studenters förförståelse på nya sätt. Vi befinner oss fortfarande i nybörjarstadiet av denna utveckling för att förstärka och förnya PBL.
Det goda kan dock bli det bästas fiende. Multimedia har stora fördelar men designen får inte ta överhand. Studenterna är vana vid internetsidor och dataspel, som innehåller påträngande blinkande och rörliga
objekt. EDIT avser inte att tävla med dessa alster. Det finns inte heller
planer att göra scenarier interaktiva. Detta skulle öka komplexitetsgrad
och kostnader. Enkla tydliga bilder och filmer är målet. Interaktiva program och simuleringar har sin egen plats tex på lärandelaboratorier och
kan synas lämpa sig bäst för egenstudier.
Vid studier av hur läsning av olika texter ledde till inlärning har göteborgsskolan med Marton och medarbetare funnit att texter som försetts med understrykningar och markeringar i kanten vanligtvis ledde
till ytinlärning dvs memorering av själva texten medan en icke preparerad text gav fokus mera på innehållet och en djupinlärning (Marton
1986). Det finns skäl att anta att samma principer kan gälla för nätdokument. Fortsatta studier på detta område vore av intresse.

Struktur
Sett ur ett internationellt perspektiv har särskilt läkarprogrammet haft
en mycket lös och studentcentrerad struktur där studenterna kunnat
välja bland ett överskott av scenarier. Denna lösa organisation av scenarier har Hälsouniversitetets förebild, McMaster i Kanada, numera gått
ifrån. Det är en svår balansakt att pendla mellan för lite och för mycket
struktur i ett PBL-curriculum. I det förra fallet är risken för otydlighet
stor medan för mycket struktur kan förta studentens kreativitet. Genom
införandet av EDIT-scenarier skapas mer överblick och ökad struktur.
Dock har linköpingsmodellen fortfarande en förhållandevis låg grad av
struktur jämfört med andra PBL-utbildningar.
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Kostnader
Med pappersfall kan en studentgrupp hålla till i lokaler av varierande
kvalitet såsom grupprum med enklare möblering, på expeditioner och i
korridorer. Basgruppen och handledaren kan därför enkelt själva besluta om när och var basgruppsarbetet ska göras.
Med EDIT krävs särskilt utrustade grupprum. Eftersom denna utrustning är stöldbegärlig krävs ett system för säkerhet och lås. Antalet
rum anpassas till behovet vilket gör att de måste vara jämt belagda.
Detta tar bort förutsättningarna för den flexibilitet i tid som nämndes
ovan. Mera ordning skapas och grupp och handledare vet långt i förväg
vilka tider som gäller. Detta har ibland varit problematiskt skärskilt för
kliniskt arbetande handledare. Specialutrustade grupprum kostar
pengar både initialt för inköp av utrustningen och kontinuerligt för underhåll och support.
EDIT-scenariot kan tyckas dyrare än pappersfall. Kostnaderna ligger
främst på scenariokonstruktion, utrustning av grupprum, utveckling av
databaser och gränssnitt. Man måste dock fråga sig om en modern
standard på grupprum inte borde innehålla den utrustning som kommit att införas i syfte att förbereda studenter för ett yrkesliv med IT.
EDIT har tydliggjort dessa behov.
Alla utbildningar har som en viktig uppgift att förnya sina scenarier.
Att lägga lärartid på detta kan ses som en central prioritering i ett PBL
system. Erfarenheten från pappersfall är att det har varit mycket svårt
att få såväl överblick som revideringar och nyutveckling till stånd.
Även här har EDIT lyft fram ett behov och gett förutsättningar för att
dessa uppgifter görs.

Pedagogisk utveckling
Att EDIT har startat en pedagogisk diskussion och ett förändringsarbete
är positivt, men kan för den enskilde läraren ha upplevts som att arbetsbelastningen från utbildningen har ökat. Arbetet med EDIT förutsätter att tillräckligt många lärare har tid och intresse att engagera sig. Initialt har projektgruppen som en central resurs blivit engagerad i alla delar av scenarioutveckling. Detta bör dock ses som en första fas och senare måste varje utbildning ta fullt ansvar för sin scenarieproduktionen.
Projektgruppen är liten och måste med tiden koncentrera sitt arbete på
nyutveckling och implementering av EDIT på nya utbildningar. En
ägandeförankring är viktig för scenarier på olika utbildningar.
Tveklöst har olika PBL-kulturer utvecklats inom och mellan utbildningar vid HU. Dialogen mellan lärare från olika utbildningar om hur
man tillämpar PBL har ökat genom EDIT. Samutnyttjande av scenarier
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och delar av dessa är både rationellt och kontaktskapande och kan i förlängningen leda till att ytterligare integrationsmöjligheter uppdagas.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att EDIT på flera sätt bidragit till att fördjupa och vitalisera diskussionen kring PBL inom fakulteten. Både för studenter och lärare har projektet också medfört en ökad
allmän IT-kunskap.
Faktaruta
Adressen till EDIT:s hemsida är http://huweb.hu.liu.se/edit/
Den som är intresserad av att se på EDIT-scenarier är välkommen att
kontakta projektgruppen för erhållande av ett tillfälligt gästlösenord.
013-22 8672 alt 228671 eller via mail till: Kicki @huk.liu.se
Beslut om genomförande av pilottermin 1999.
Genomförande av pilottermin vt-01
Beslut om successivt genomförande på hela fakulteten 2001
12 grupprum EDIT-utrustade vt-03 ytterligare 8 planera.
13 terminer på 6 av HU:s utbildningar använder EDIT vt-03
114 EDIT-scenarierr utlagda vt-03
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Problembearbetning med
kroppen som utgångspunkt
Staffan Pelling, Integration, Lars Uhlin, Pedagogiska enheten,
Hälsouniversitetet, Linköpings universitet

Under den första terminen på sjuksköterskeutbildningen i Linköping
har under flera år olika former av scenarier prövats där kroppen har utgjort utgångspunkt för lärandet. Studenter har konkret fått erfara fysiologiska fenomen där flera sinnen involverats. Tanken har varit att skapa
bättre förutsättningar för ett undersökande arbetssätt i problembearbetningsprocessen. När den egna kroppen är så lättillgänglig, förefaller det
paradoxalt att vi inte använder den för att lära om kroppen. Vår avsikt i
denna artikel är att exemplifiera och resonera kring några möjligheter
att utgå från kroppen i lärandet.

Bakgrund
Utbildningssammanhanget
Under den andra hälften av termin ett arbetar studenterna med två teman. Ett av dem är "Individens livsvillkor ur ett biologiskt perspektiv",
5 poäng, som syftar till att ge grund för förståelse bl.a. av begreppen aktivitet och homeostas. Huvudsakligt innehåll är cirkulations- och respirationsorganens, matspjälkningens- och rörelseorganens normala utveckling, byggnad och funktion. Cell-lära, metabolism och näring studeras också.
En dynamisk och i det närmaste kontinuerlig diskussion för att utveckla temat pågick under flera terminer. Frågor av såväl pedagogisk
som biomedicinsk natur ställdes i handledargruppen. Hur kan vi stimulera frågandet och undersökandet i basgruppsarbetet? Vilka kunskapsmål är mest centrala i kursen? Hur skall det åsyftade sammanhanget
mellan den innehållsdigra kursens olika delar åskådliggöras? Så granskades t.ex. den tunga föreläsningsseriens form och innehåll och den
skriftliga tentamen minskade i omfattning till förmån för en seminarieuppgift.
Mer generella problem diskuterades också t.ex. mekaniskt arbetssätt
i basgruppen, att fysiologi bara blir det som står i boken och svårigheten att problematisera det som ofta betraktas som baskunskaper/ämnen. Handledarna såg ibland en problembearbetning där de ofta uttalade eller underliggande frågorna var:
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- Vilket kapitel skall vi läsa?
- Vad har vi för föreläsning på måndag?
- Kommer det här på tentan?

Problemen formulerades således utifrån tänkbara tentamensområden,
snarare än de centrala frågor som rör fenomenet i utgångspunkten. Som
en följd av detta gick studenterna ifrån basgruppen med konstruerade
frågor, som de inte kom ihåg hur de hade kommit fram till, ännu mindre frågornas innebörd.
Befintliga utgångspunkter som fanns i form av presentationer i pappersformat, granskades också. De utgjordes t.ex. av kollage av olika
schematiska illustrationer av fysiologiska processer, tidningsurklipp om
Vasaloppet m m. Ofta var det kombinationer av bild och text.

Kroppen i lärandet
Målet för temat ”Individens villkor” var att förstå den objektiva, fysiska
kroppen bättre. Vi menar att en förutsättning för att utveckla en djup
förståelse av kroppen som objekt är att också involvera kroppen som
subjekt. Genom att ge plats för den subjektiva upplevelsen av kroppen
ges möjlighet att koppla samman teori och praktik i en omedelbar och
konkret tillämpning. Våra intentioner kan ses som en strävan att överbrygga dualistiska uppdelningar som kropp-själ och teori-praktik. Utifrån pragmatismen upphävs dualismen i handlandet och erfarandet.
Dewey (1917) skriver i Framtidsskolor:
… händer, ögon, öron, ja hela kroppen är kunskapskällor (…) Ingen
bok eller karta kan ersätta den personliga erfarenheten. De kan inte
träda in istället för en verklig resa…(s. 59).

Utifrån ett fenomenologiskt synsätt menar Merleau-Ponty (1994) att
kroppen har en central roll i människans förståelse av sin omvärld. Det är
genom kroppen som upplevelser och erfarenheter görs och det är kroppen som först förstår omvärlden. Kroppen är samtidigt både subjekt och
objekt, vilket Merleau-Ponty benämner cirkularitet. Därmed kan kroppen
vara ett objekt för oss själva och Leder (1996) menar att detta innebär en
unik möjlighet till reflektion över oss själva. Att utgå från den subjektiva,
levda kroppen blir en förutsättning för förståelsen av sambanden mellan
den objektiva, fysiska kroppen och upplevelsen av den.
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Kroppen och sjuksköterskan
Sjuksköterskeyrket genomgår ständig förvandling och rymmer mycket
varierande situationer och arbetsuppgifter. Trots att administration numera upptar en stor del av sjuksköterskans arbete är mötet med patienten det mest centrala i professionen. Den fysiska manifestationen av
”den andre” är kroppen. Yrket kräver stor förmåga att vara nära rent
fysiskt, för omvårdnad, diagnostik, behandling etc. Kroppsliga förändringar och brister är nästan undantagslöst orsak till att människor söker
vård. För patienten/klienten är medvetenheten om kroppen definitionsmässigt ökad i en vårdsituation. Leder (1990) menar att kroppsligt
obehag ger en upplevelse av en ”dys-appearing body” (dys-framträdande kropp). Den egna uppmärksamheten riktas mot kroppen som ett
objekt. Hälsa kan å andra sidan beskrivas som en kroppens tystnad
(Madjar, 1997), vilket Leder benämner som ”the recessive body”. Duesund (1996) översätter detta med ”den tillbakadragna kroppen”.
Lawler (1993) beskriver sjuksköterskors hjälp till människor vars existens domineras av kroppen i samband med sjukdom, återhämtning
och döende. Sjuksköterskor befattar sig både med kroppen som objekt,
ett objektivt och materiellt ting och som den upplevda kroppen (the lived body). Interaktion och enhet mellan den objektiva kroppen och den
upplevda är central för den personliga identiteten och därmed välbefinnandet. I närheten av det mest privata sätts sjuksköterskans känsla
och kunskap på prov. Utbildningens uppgift är att förbereda för detta.
Handen är det mest kvalificerade verktyg vi har menar Jönsson (2002).
Det är centralt är att utveckla sensibiliteten och lära sig utnyttja handen
som instrument i yrkesutövningen vid diagnos, behandling och omvårdnad. Vi är för alltid förvisade ur det paradis där ett hindrande ratio inte
stör sinnesintryckets omvandling till känsla. Som professionella är vi
dömda till reflektion, varför-frågor och evidens. Biomedicinska synsätt,
där orsak och verkan är centrala, speglar ett mekanistiskt och reduktionistiskt synsätt på kroppen. Ett sådant synsätt räcker dock inte för ett
verkligt möte med den andre/patienten. Så är t.ex. stark smärta inte bara
ett fenomen som kan bestämmas till intensitet och lokalisering utan också
en upplevelse som påverkar verklighetsuppfattning och förhållande till
omvärlden. Sjuksköterskans förmåga att fånga helheten i patientens situation är beroende av att alla professionella instrument är fininställda och
funktionsdugliga. I hög grad gäller det sinnenas kalibrering.

Exempel på sätt att använda kroppen som utgångspunkt
Vi beskriver här tre olika exempel på hur man kan använda kroppen som
utgångspunkt. I det första fallet arbetar basgruppen med en utgångspunkt
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i ett vanligt grupprum. I det andra sker basgruppens arbete som laborationer i metodrum där det finns sängar och en hel del anatomiskt resursmaterial. Det tredje arbetssättet är en studieuppgift, som studenterna arbetar med på icke schemalagd tid med uppföljning i seminarieform.

Alternativa utgångspunkter i ordinarie basgruppsarbete
Den första varianten av ”kroppen som utgångspunkt” utgjordes av att
studenterna fick till uppgift att bryta arm och noggrant ge akt på kroppsliga reaktioner under tiden. Intentionen var att detta skulle ge nycklar till
centrala områden i temat. En annan utgångspunkt som främst berörde
respirationen var att andas genom sugrör med näsklämma. I denna uppgift fick studenterna erfara de inom såväl cirkulations- som respirationsfysiologi viktiga sambanden mellan tryck, flöde och motstånd. Ytterligare
en variant var att använda blodtrycksmätning som utgångspunkt. Vi
kommer i det följande att beskriva ett sådant exempel lite närmare.
Följande beskrivning av problembearbetning i en basgrupp, utgår
från blodtrycksmätning med stetoskop som scenario. Material till förfogande är ett antal manschetter och stetoskop. Gruppen uppmanas att
"ta blodtrycket" på varandra, sittande vid bordet.
Studenterna utgår ifrån sina tidigare kunskaper och föreställningar
för att utföra detta. Flera har lång erfarenhet från vårdarbete. Inga särskilda instruktioner ges för "korrekt" utförande. Direkta frågor till handledaren kring tekniken besvaras dock. Senare i kursen finns ett särskilt
moment med färdighetsträning av blodtrycksmätning.
Inom gruppen finns skillnader i bakgrund; några har arbetat som undersköterskor och har vårdutbildning på gymnasienivå, några kommer
från naturvetenskaplig linje, några är väl fyllda trettio som efter barnafödande kompletterat sina betyg på Kom-Vux. De saknar såväl vårderfarenhet som djupare naturvetenskaplig skolning. Alla är kvinnor.
Gruppen genomför mätningarna långtifrån tekniskt fulländat, men
med inbördes hjälp har alla så småningom kunnat urskilja systoliskt
och diastoliskt ljud (”övre och undre” blodtryck). Atmosfären i rummet
i denna fas präglas av ömsesidig hjälp, frågor och svar, intresse och engagemang. De spontana frågorna noteras inte kollektivt men handledaren iakttar, lyssnar och skriver:
- Vad skall man höra egentligen?
- Du har vänt den upp-och-ned!
- Är det detsamma som när man tar pulsen? [Är det ljud man hör vid
armvecket kopplat till vad man kan känna vid handleden]
- Oj, vad ont det gör, hur högt är trycket egentligen?
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När alla lyckats med mätningen övergår gruppen till en pliktskyldig
”brainstorm” med enstaka ord; diastoliskt-systoliskt, artär, vener, kapillär, kretslopp, manschett osv. Någon bryter av med frågan: - Vad kan vi
egentligen om det här? och syftar på cirkulationens anatomi. En student
missuppfattar frågan och hävdar att hon under sin undersköterskeutbildning lärt sig att puls och blodtryck är samma sak. En längre diskussion startar, underblåst av handledaren. Det är uppenbart att de flesta
gruppmedlemmar är mycket skeptiska till kamratens påstående. De kan
dock ändå inte förklara vari skillnaden består. Gruppen samlar sig till
en problemformulering grundad på denna osäkerhet:
- Vad är det för skillnad mellan puls och blodtryck?

Efter en motfråga från handledaren enas man om den öppnare formuleringen:
- Är det skillnad mellan puls och blodtryck? Vilken i så fall?

En skur av frågor följer:
- Vad är det som sker när man tar blodtryck?
- Vad innebär systoliskt och diastoliskt?
- Vad är det som låter? Varför låter det?

Detta leder till bestämning av områden som behöver studeras närmare,
t ex. hjärtats anatomi och fysiologi, cirkulationsapparatens beståndsdelar m.m. Studenterna har uppenbarligen så stort behov av grundfakta
att mer precisa inlärningsbehov inte kan formuleras.
Vid nästa träff i basgruppen kvarstår att kunna förklara skillnaden
mellan puls och blodtryck som ingång/startpunkt. Då är emellertid de
flesta andra frågorna som bortblåsta, man har nu "läst på" och skrattar
generat åt sina naiva formuleringar. Man ägnar sig åt att översiktligt
diskutera några områden; hjärtats arbetscykel och dess påverkan på
pulsvågen, kapillärernas kapacitansroll. Diskussioner förs om ett svårförståeligt område som rör variationer i blodtrycket i samband med ansträngning, hur hjärtat kan anpassa sitt arbete efter behovet. Studenterna enas också om vikten att undersöka en term man stött på under sina
enskilda studier: - Vad är egentligen en aktionspotential?
Detta enstaka exempel exponerar kraften i att utgå från gruppens
förförståelse. Tillämpningen av den inhämtade kunskapen kopplades
direkt till de egna upplevelserna och de diskussioner och frågor de ledde till. Studenternas engagemang var påtagligt och mängden fakta som
användes var adekvat.
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I exemplet belyses också hur lätt den naturliga undersökande processen
kan avbrytas. Gruppen väljer att göra en så kallad brainstorming enligt
den uppfattade standardmodellen för problembearbetning. Den kan
ofta utgöra den mest syrefattiga delen av problembearbetningen med
sina enstaka ord med vag och allmän samhörighet med det fenomen
man just upplevt.

Utgångspunkter i form av laborationer i metodrum
I ambitionerna att skapa nya arbetsformer fanns det behov av att bryta
invanda mönster. Kunde basgruppsarbetet förläggas till en miljö som
gav bättre förutsättningar för undersökande och laborerande med
kroppen? Kunde problembearbetningsprocessen beskrivas på något
annat sätt? Det framstod som självklart att flytta basgruppen till metodrum, där undersökandet som helhet kunde främjas. I metodrummen,
som kan liknas vid en ”sjuksal” med sängar, fanns det gott om utrymme för en basgrupp. Tänkbart resursmateriel plockades fram. Anatomiska modeller och planscher, dynamometrar och PEF-mätare m.m.
fanns tillgängligt i rummet, olika beroende på laborationernas tema
Vid 4-5 tillfällen samlades 2-3 basgrupper i metodrum och genomförde olika tematiska serier av experiment med den egna kroppen som
fokus. I ett ledsagande häfte beskrevs utförandet noga under rubriken
”Utgångspunkt” och det fanns också skrivutrymme under rubrikerna
”Resultat/observationer” och ”Associationer”.
Laborationen ”Ventilation, syreupptagning” innehöll bl.a. följande
utgångspunkter:
•

•
•
•

Fyll en 5-litersdunk med vatten och vänd den upp och ned med
öppningen under en vattenyta. Andas in så mycket du kan och blås
ut genom en slang som mynnar i dunken, tills du inte har någon luft
kvar. Jämför med en normal utandning. Prova också att göra samma
sak med ett skärp eller en halsduk hårt runt nedre delen av bröstkorgen. Hur mycket luft finns nu i dunken?
Kombinera övningen med en mätning av bröstkorgens omfång vid
maximal inandning, utandning etc. Vilka skillnader finner du?
Palpera bröstkorgen under arbete. Vilka förändringar kan du känna?
Andas normalt och räkna andningsfrekvens under 1 minut. Lyssna
på andningsljuden på olika ställen på bröstkorgen, direkt med örat
intill samt med stetoskop. Vad hör man vid normal respektive djup
andning? Sluten och stängd mun? Hosta!

Laborationerna utgick från studenternas egen aktivitet och eget experimenterande inom och utom uppgiften. Stort intresse och många frågor
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väcktes om kroppen som fysiologiskt fenomen. Till exempel blev den
studentgrupp, som vid nutritionslaborationen utvidgade experimentet
att stå på händer och dricka vatten samtidigt, mycket konfunderad. Det
går nämligen alldeles utmärkt att svälja vatten upp-och-ned medan det
är alldeles omöjligt om man ligger med huvudet bakåtböjt över kanten
på en brits. Prova själv! Denna iakttagelse ledde till studier av bakre
svalgets anatomi och nervförsörjning, sväljningsmekanismen och dess
samband med andningen mm.
Ytterligare några exempel på frågor/hypoteser som genererades i
samband med olika laborationer:
Test av böjreflexer:
- Är muskelarbete inblandat när en reflex utlöses?

Lyssnande på andningsljud:
- Varför hörs inandningen bättre än utandningen?

Test av andningsvolymer:
- Vad är det vi mäter egentligen?
- Hur kan man öka lungkapaciteten?

Lyssnande på hjärtljud:
- Vad är det man hör egentligen?
- Öppnas klaffarna på båda sidor samtidigt?

Att knyta handen i samma takt som hjärtat slår:
- Man blir fort trött i handen, hjärtat måste vara en oerhört stark
muskel!

Puls och blodtrycksmätning före och efter att man sprungit i trappan:
- Varför ökar det systoliska mer än det diastoliska när man springer?
- Cirkulationens betydelse för värmealstring?
- Vad händer i armen förutom att blodet inte kan passera?

Palpation av buken:
- Om man är mätt, är magsäcken hård då?

85

Sammantaget gav laborationerna möjligheter för studenterna att:
•
•
•
•

upptäcka okända och förbryllande kroppsliga fenomen
erfara kroppslig beröring och närhet
ifrågasätta välkända och naturliga kroppsfunktioner
fascineras av den fantastiska människan

Dock visade det sig att mängden experiment vid varje laborationstillfälle hämmade syftet att alltid gå på djupet, analysera och ställa frågor.
Istället var studenterna angelägna att utnyttja tiden till att hinna med att
utföra alla experiment.
För lärarna utgjorde handledningen vid dessa basgruppstillfällen en
stor utmaning. Från att tidigare ofta fungera som trafikpolis i problembearbetningsrondellen och se till att studenterna stannar och ger tecken
vid de rätta ställena, antog man rollen som sokratisk barnmorska. Ett
kreativt kaos uppstod med fysiskt aktiva studenter. De testade hur
länge de orkade kliva upp och ned på en stol med andning via tre sugrör. Påståenden, hypoteser och frågor haglade i luften. Att på olika sätt
stödja gruppen att ta hand om dessa, krävde delvis nya metoder och
tankemönster, framförallt karaktäriserade av aktiv handledning. Samtidigt gav det andra bilder av studenternas tankevärld. Erfarenheterna av
detta, hur jobbigt men roligt det var, fick till följd att lärargruppen fortsatte att ompröva och omskapa sitt handledarskap.

Utgångspunkter i form av studieuppgifter
Under kursen fick studenterna också en studieuppgift där de fick utrymme för upptäckande utan handledarstöd. Halva basgrupper fick
slumpmässigt var sin uppgift, lite hemlighetsfullt förpackad i papperspåse. I påsen låg en kort instruktion med tillhörande materiel som t.ex.
kunde bestå av några gummiband, knäckebröd eller en ljusstump och
tändstickor. Vissa av uppgifterna var direkt kopplade till kroppsligt erfarande. Gummibanden skulle t ex träs över ett finger och anbringas relativt stramt, knäckebrödet tuggas så länge som möjligt utan att sväljas.
Studenterna uppmanades att med alla sinnen noga observera vad som
hände.
Seminariet, som ägde rum efter någon vecka, syftade till att visa och
belysa samband mellan grundläggande fysikaliska och biologiska fenomen/företeelser och de kroppsfunktioner som belyses under kursen.
Uppgiften/experimentet skulle demonstreras och förklaras teoretiskt.
Dessutom skulle erfarenheterna och kunskaperna relateras till människans fysiologi. Alltsammans sammanfattades i ett kort PM som också
fick utgöra underlag för andra gruppers förberedda frågor.
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I studenternas utvärdering framkom huvudsakligen positiva omdömen
och kommentarer:
- Oväntade frågor kom upp.
- Man var tvungen att gå in djupare än annars.
- Det blev lättare att lära och förstå när diskussionen startade med laboration.
- Man blev tvungen att visa sin kunskap praktiskt.
- Jag liksom kände och såg vad jag behövde läsa mer om.
- Det var intressant att följa hur andra hade löst sina problem.
- Jag började tänka annorlunda, det som står i böckerna kan kopplas
till verkligheten.
- Det är lättare att förstå svåra sammanhang när en kompis förklarar.
- Det var bra att få visa sin kunskap inför en grupp, inte bara som en
rad fakta men hur man tänkt och kopplat ihop allting.
- Jag har inte lärt mig så mycket nytt men fått bättre grepp om det jag
läst tidigare.
- Alla fick tillfälle att visa sin kunskap och ställa sina frågor.

Negativa kommentarer rörde den korta förberedelsetiden och osäkerhet
inför att skriva PM. Utvärderingen visar att alla delar av problembearbetningen var uppskattade, inte minst tillämpningsdelen, som här bestod av
en presentation. Att studenterna upplevde att de hade tänkt annorlunda
kan bero på uppgiftens konkretion, där själva källan till problemformuleringen dvs. experimentet, utgjorde navet för hela processen. Studenterna
kunde, ja var rentav tvungna att lita på sina första frågor som hävstänger
i problembearbetningen för att lösa seminarieuppgiften.

Lärdomar och tankar om fortsatt utveckling med
”rumpnissen” som ideal
Stimulera upptäckandet och studenternas frågande
För att stimulera upptäckande är den första uppgiften som pedagog att
iscensätta situationer där detta blir möjligt. Vi har upplevt att de första
genuina/naiva frågorna i många fall, kanske alltid, är bättre, nyfiknare,
centralare, intressantare och mer engagerande, än de som ställs efter att
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ha följt grötreceptet i ”Kokbok för handledare i basgrupp” eller någon
annan bruksanvisning för problembearbetning i basgrupp. Rumpnissens fråga: - Voffo, voffo gör ho på detta viset? kan med fördel användas
även utanför Mattisskogen i Astrid Lindgrens sagovärld. Om PBL skall
kunna tas på allvar som ett sätt att förhålla sig till omvärlden måste
både handledare och studenter lita på själva frågan. Kanske behöver vi
alla också träna oss i att ställa de frågor som kan kännas som de ”dumma” frågorna.
Vad som ofta kan hämma frågandet, är att vi tar mycket av det vi
uppfattar i vardagen för givet. Om olika sinnen involveras i undersökandet utmanas möjligen det vi tror oss veta eller inte egentligen funderat så mycket över. Kanske skulle en mer medveten fokusering på användande av olika sinnen, hjälpa studenterna att upptäcka nya saker.
Ett sätt skulle kunna vara att ta bort vissa sinnesintryck för att lyfta
fram andra, t.ex. leka blindbock för att främja användandet av känsel/händerna. Variation är viktigt, så att studenter utmanas i att möta
ett fenomen med sinnen som annars kommer i bakgrunden.
Vår erfarenhet är att intensiteten i upplevelsen med olika sinnen också leder till ökad motivation. Upptäckten av: - Vad ont det gör! skulle
aldrig ha kommit utan erfarenheten från kroppen. På samma sätt uppmärksammas t.ex. hörselintrycken vid blodtryckstagningen. En erfarenhet här och nu kan aldrig helt ersättas av en föreläsning eller ett kapitel i en bok.
Fånga upp de genuina frågorna
Om vi nu lyckas med att stimulera frågandet blir nästa utmaning att
stödja studenter i att ta vara på de frågor som genereras i situationen.
Många handledare har på olika sätt försökt få studenterna att se potentialen i och lära sig utnyttja de första varför-frågorna. Ofta möts detta av
oförståelse. Gruppmedlemmarna kanske inte ens kommer ihåg att de
ställt dem under diskussionens gång. Men hur kan då dessa frågor
fångas upp? Är det handledarens uppgift, som i exemplet med blodtrycksmätning? Eller, är detta något som studenterna skall lära sig göra?
Det ideala torde vara att studenterna kunde se värdet av de första frågorna och utnyttja dem i den fortsatta problembearbetningen. Kanske
skulle situationen kunna spelas in, för att sedan tillsammans lyssna eller
titta på allt intressant och viktigt som sägs i upplevelseögonblicket.
Med kroppen som utgångspunkt finns en fördel i att minnet av erfarenheten inte kan läggas undan lika lätt som ett textblad. Mängden av
sinnesintryck, intensiteten i upplevelsen, jämförandet med tidigare erfarenheter som automatiskt och omedvetet sätter igång, gör upplevelsen
mer beständig. Det går inte att fly från den. Minnet av den intellektuella
diskussionen kring pappersfallet däremot, kan vara så kort, att studenter-
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na inte ens känner igen den när handledaren påminner om den. Diskussionen blir lätt frikopplad från utgångspunkten och reduceras då till en i
raden av alla diskussioner kring utgångspunkter som basgruppen haft.
Reflektion över upplevelser samt fortsatt teoretisk bearbetning
Grundstenen i bryggan mellan känsla och rationalitet, mellan praktik och
teori, är den konkreta upplevelsen där hela jaget är starkt involverat. Förflyttningen från erfarenhet till fortsatt intellektuell bearbetning är ett sårbart och svårt moment. Detta är en generell problematik i basgruppsarbete även då utgångspunkten/scenariot är av mer traditionell karaktär
t.ex. ”pappersfall”. En viktig funktion som handledaren har, är att utmana och stödja studenter i att reflektera över upplevelser och erfarenheter.
Det gäller att få studenterna att stanna upp och granska upplevelsen
och de frågor den genererat. Studenterna kan uppmuntras att ”korsförhöra” sina hypoteser och iakttagelser för att göra bilden av fenomenet tydlig.
- Vilka antaganden ligger till grund för det vi tror att vi vet?
- Vilka hypoteser har vi om tänkbara förklaringar?
- I vilken riktning skall vi söka svar?
Det finns en risk att man stannar vid upplevelsen som ett vardagligt fenomen och aldrig kommer vidare till en djupare teoretisk nivå. Förutom
handledarens funktion i att stödja denna överbryggning i basgruppsarbetet, ser vi också att variation av arbetsformer är viktigt. Detta gäller
både arbetssätt i basgruppen och undervisningsformer mer generellt i
utbildningen.
Ett exempel på arbetsform utanför basgruppsarbetet, är den ovan
nämnda studieuppgiften. Att öppna papperspåsen med sitt kryptiska
innehåll och självständigt försöka sätta sig in i uppgiften genom experimenterande, tugga på sina knäckebrödsbitar eller sitta och stirra på
gummisnoddsomvirade fingertoppar, skapade en närhet till fenomenet.
Att sedan i seminarieform beskriva sina upplevelser samt teoretiskt försöka förklara detta för andra, uppfattar vi skapade en naturlig överbryggning mellan teori och praktik.
Kroppslig närhet
Hur långt kan studenterna komma i att utveckla närhet till andra? För
den professionella sjuksköterskan är det en förutsättning att vara nära
för att nå ett djup och ge en kvalitativt god omvårdnad. Det är svårt att
uttala sig om i vilken grad närhet stimuleras genom att arbeta med
kroppen på de sätt som beskrivits. Det är rimligt att anta att om man tidigt i utbildningen utmanas i detta, läggs en grund för fortsättningen
att våga fysisk närhet. Att bryta ned hinder för kroppslig närhet till
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vårdtagaren, genom att under utbildningen få erfarenheter av att själv
bli berörd och beröra, ger självtillit och ”tyst kunskap”.
Att tidigt öva sig i att vara nära fysiskt, kan också tänkas skapa möjlighet till reflektion över sig själv i relation till andra. Det finns i varje
kurs studenter, som tidigare inte reflekterat över innebörden i att vara
nära andra människor. Vår erfarenhet är att en del av dessa studenter
får det svårt under sina kliniska studier. Tillfälle till systematisk reflektion över sina upplevelser av att vara nära andra, bör utgöra en integrerad del i att arbeta med kroppen som utgångspunkt. Viktigt är också att
de arbetsformer vi beskrivit, inramas av en trygg miljö och med respekt
för individens integritet.

Avslutande kommentarer
Att på olika sätt pröva att använda kroppen som utgångspunkt, har varit
mycket stimulerande och har inneburit början på en spännande resa för
oss. Många pedagogiska frågor har ställts på sin spets, där förhållningssätt till studenterna och deras lärande samt basgruppsarbete och handledning i PBL har utmanats. Vi är övertygade om betydelsen av att skapa
möjligheter till konkreta upplevelser/erfarenheter för att främja ett undersökande förhållningssätt i basgruppsarbetet. Vi hävdar att det finns
positiva effekter av att bara ge sig in i ett upptäckande. Vi hoppas att våra
erfarenheter kan inspirera andra att diskutera både praxis och pedagogiska ställningstaganden även inom helt andra områden.
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Ett bra scenario – Vad säger HU:s studenter?
Anna Fyrenius, Institutionen för Medicin och Vård, Staffan Pelling, Integration,
Hälsouniversitetet, Linköpings universitet

I den här rapporten har scenarier diskuterats ur olika synvinklar. Studenternas tankar om scenariernas konstruktion och funktion har skymtat
fram i utvärderingar av olika projekt som presenterats här. Under arbetet
med rapporten ställde vi oss dock frågan om hur studenterna tänker
kring scenarier i allmänhet. Under en utbildning till läkare har man kanske sett ca 150 scenarier, och en genomgången treårig utbildning innebär
bortåt 100 bearbetade scenarier. Studenter i slutet av sin utbildningen har
alltså en gedigen erfarenhetsbas av olika scenarier att referera till.
Vi bad därför studenter, i slutet av sin utbildning, att beskriva vad de
tycker är ett bra scenario. På universitetssjukhusets undervisningsavdelning, där studenter från flera utbildningar arbetar i vårdlag, lämnade vi enkäter som de frivilligt kunde fylla i.
Under 4 veckor av vårterminen 2003 fick vi in 16 svar (läkarprogrammet 1, sjuksköterskeprogrammet 7, arbetsterapeutprogrammet 2 och
sjukgymnastprogrammet 3, ej markerat program 3 st).
Enkäten hade titeln: ”Bästa scenariot på utbildningen hittills!” Titeln
följdes av tre frågor:
Hur såg det ut?
När?
Varför var det bra?
Svaren varierade i längd, från några rader till en sida. Vissa studentkommentarer återkommer ofta i enkätsvaren medan andra är mer enstaka och kräver mer diskussion för att förstå vad som ligger bakom
formuleringarna. Utan anspråk på vetenskaplighet presenterar vi här
vad som framkom i materialet.

Verklighetsförankring och variation
Den vanligast förekommande kommentaren handlar om vikten av att
scenariot återspeglar verkligheten. En student har helt enkelt beskrivit
en patient från en klinisk placering som det bästa scenariot. Verklighetsförankringen sägs ge inblick i det kommande yrkeslivet. Scenarier med
material från verkliga situationer sägs också kunna göra så att man lättare känner igen och förstår dokument från sjukvården. Verklighetsförankring har också betydelse för kvalitén på problembearbetningen i
basgruppen.
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… Den var bra därför att den var tagen direkt ur verkligheten. Det
kändes inte konstruerat och man funderade inte över eventuella baktankar ( typ ”vi tar den här problemformuleringen för det här är vad
de vill att vi ska läsa”)…

Studenternas exempel på ”det bästa scenariot” är ofta inte traditionella
pappersfall. Varianter av fall som nämns som utbildningens bästa är patientdemonstrationer, videofilmer med patienter, datorbaserade fall
samt datorfall som innefattar multimediapresentation. Även fall i form
av verkliga tidningsartiklar nämns.
När man har riktiga patienter som utgångspunkt. En lärare utför en
patientdemonstration inför oss studenter. Vi kan ställa frågor under
tiden. Sedan tar vi med oss fallet till basgruppen och följer den vanliga gången/…/Det var bra för att få en bra bild av scenariot och för
att vi lärde oss undersökningsteknik på samma gång
Tillfällena då vi hade EDIT på datorn. Ger möjlighet att se rtg-bilder
och dylikt. /…/ Allra bäst var /…/ killen som vi hade vid två basgruppstillfällen och strax efter hade vi en föreläsning med honom, då
han berättade om sin sjukdom, liv, vardag osv. Detta sitter kvar i
minnet, just att figurerna är ”verkliga”.

Komplexitet
En fördel som ofta nämns i anslutning till datorfallen är att de innehåller mycket information. Informationen ger stimulans att läsa vidare och
ställa frågor. Att följa förlopp uppges också av flera som intressant. Likaså kan scenarier som följs upp flera gånger ge en mer komplex bild.
Ordet komplexitet, i dess positiva bemärkelse, används vid flera tillfällen när man beskriver de bra scenarierna.
I bland har scenarierna varit lite för tillrättalagda - inte givit så mycket runt omkring att bita i. Jag efterlyser nog mer komplexitet i scenarierna tidigare i utbildningen
Den känns realistisk och tar upp mycket som t ex prover, undersökningar, läkemedel och framför allt den kulturella aspekten och den
etiska aspekten. Den innefattar även flera teman vilket gör att man
måste se till helheten i komplexiteten.

Även motsatsen förekommer i ett fall
Det ska vara "relevant text där det ganska klart framgår vad det handlar om"
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Ett annat sätt att göra ett fall stimulerande kan vara att införa en oklarhet som kräver undersökning. Detta lyfts fram av en student
När vi läste vätskebalansen fick vi ett scenario med svar på olika
prover. Det var bra därför att det krävde att man undersökte de olika
svaren, vad de betydde och sedan sätta ihop dem till en helhet

Innehåll och perspektiv
Några studenter kommenterar mer direkt innehållet i scenarierna. Scenarier som öppnar helt nya dörrar eller uppmuntrar nya sätt att tänka
kan också var stimulerande. En student konstaterar att ett scenario som
berört evidensbasering givit helt nya infallsvinklar på professionen
hon/han utbildas till. Scenarierna kan också belysa olika perspektiv.
Några påpekar att vissa grupper inte belyses i scenarierna i någon större utsträckning, exempelvis anhöriga och personal. Scenarier som utgått
från klientens perspektiv uppskattas av någon.

Slutkommentar
Studentcitaten är inte heltäckande men vi har vinnlagt oss om att få
med alla aspekter vi kan identifiera i kommentarerna. Antalet är ganska
begränsat och flera svar skulle man behöva diskutera med studenterna
för att bättre förstå hur de motiverar sina uttalanden. Några långtgående analyser av materialet är därför inte möjligt. Vi vågar dock drista oss
till att säga att flera av de nyskapande projekt och idéer som presenterats i den här skriften ligger i linje med, eller finns representerade
bland, de synpunkter som framkommit.
Tack till alla studenter som svarat på våra frågor!
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