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1. INLEDNING 
 
Problembaserat lärande (PBL) är en världskänd undervisningsform som används på många 
prestigefyllda medicinska utbildningar runt om i världen. Några av dessa universitet är ”Mc 
Master University, Hamilton, Canada, Limburguniversitet, Maastricht Holland och 
Newcastle, NSW, Australien” (Silén & Hård af Segerstad, 2001, s. 22). Hälsouniversitetet och 
läkarprogrammet i Linköping är föregångare i Europa när det gäller att arbeta med 
problembaserat lärande, vilket startade 1986 då Hälsouniversitetet grundades. Nuvarande 
läkarutbildning är anpassad till dagens förhållanden efter att en modernisering gjorts, vilket 
innebär att undervisningen utgår från modern pedagogisk forskning (”Allmänt om 
utbildningen”, 2012). 
 
Silén (2004) beskriver att lärande och undervisning utifrån problembaserat lärande (PBL) 
expanderade utifrån John Deweys tankar i början av 1900-talet. Hans teori koncentreras till 
slagordet ”learning by doing”. Centralt i PBL är basgruppsarbetet som grundas på 
verklighetstrogna situationer och problemlösningsprocessen sker i mindre grupper, så kallade 
basgrupper. Utgångspunkten i basgruppsarbetet är att lärande främst sker i relevanta 
sammanhang och via interaktioner med andra. Basgruppsarbetet betraktas som arbetsformens 
hjärta där gruppmedlemmarnas individuella lärande kombineras med gruppdynamiken. De 
verklighetsbaserade fallen och dess problemlösning i basgrupperna fungerar som en drivkraft 
för studenterna att ansvara för sitt eget lärande i relation till kursmålen (ibid.).  
 
Tärnvik (2007) menar att de som kritiserar PBL talar om en post PBL-era och deras kritik 
baseras på antagandet om bristfälligt fungerande basgrupper exempelvis på grund av tysta 
individer, dominerande personer och frånvaro vid grupparbetet. Som alternativ metod föreslås 
ibland casemetodik som är lärcentrerad och kräver mindre resurser (ibid.). Däremot menar 
Rawlings (2012) att det är intressant att dagens diskussion i USA om reformering av den 
akademiska grundutbildningen leder tankarna till studentcentrerat och studentstyrt lärande 
precis som i PBL. Det har redan tagits initiativ på John Hopkins, University of Michigan, 
Stanford, Stony Brook och Yale till mer studentcentrerat och studentstyrt lärande, eftersom 
det behövs livslångt lärande i en globaliserad värld med en allt mer kunskapsintensiv 
arbetsmarknad (ibid.).  
 
Enligt Abrant, Dahlgren, Hult, Hård af Segerstad och Johansson (2005) är 
undervisningsmetoden PBL flexibel och kan formas efter behov inom de olika akademiska 
miljöerna beroende på tradition och perspektiv på lärande i den aktuella verksamheten.  
Hälsouniversitetet i Linköping bedöms ha en bra läkarutbildning som tidigare vann det 
prestigefulla priset ”framstående utbildningsmiljö” (”Allmänt om utbildningen”, 2012). Trots 
detta arbetar läkarprogrammet kontinuerligt för att förbättra och utveckla pedagogiken. Detta 
arbete utförs i samstämmighet med Pilhammar Anderssons (2004) beskrivning av 
vårdpedagogiken, vilket handlar om att utveckla pedagogiska aspekter i vården från 
vårdutbildningar till vårdpersonalens kunskaper och kompetens. Även Sandberg (2007) 
påpekar att en adekvat utbildning ur ett vård- och omsorgsutbildningsperspektiv handlar om 
att skapa den adekvata kompetensen.  
 
För att anpassa läkarutbildningen till den nutida omvärlden utfördes ett omfattande arbete 
med förändring och modernisering av utbildningen 2004 (”Allmänt om utbildningen”, 2012). 
Några år senare 2011 utfördes även en kvantitativ pilotstudie med 113 läkarstudenter som 
resulterade i att läkarprogrammet vill undersöka både student- och handledarperspektivet på 
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samtliga terminer med syfte att få en helhetssyn på verksamheten. Denna studie kommer att 
utgöra en del av detta pågående utvecklingsarbete.  
	  
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att kartlägga och analysera hur basgruppsarbetet och studenternas lärande 
upplevs ur ett handledarperspektiv på läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet i Linköping. 
Ytterligare ett syfte med studien är att utvärdera eventuella behov till förbättring i framtiden. 
 
Syftet leder till följande forskningsfrågor: 

 
• Hur upplever basgruppshandledarna att arbeta med PBL? 

 
• Vilka faktorer främjar respektive hindrar lärandet i basgrupperna ur 

handledarperspektiv? 
 

• Vilka förslag har basgruppshandledarna till förbättring av PBL och 
basgruppsverksamheten på läkarprogrammet? 

 

1.2 Avgränsning 
 
Studien omfattar samtliga basgruppshandledare på läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet i 
Linköping år 2013.  
 
1.3 Centrala begrepp 
 
1.3.1 Problembaserat lärande (PBL) 
 
PBL är både en utbildningsfilosofi och en undervisningsform. PBL är ett lärande som startar i 
en arbetsprocess mot förståelse eller lösning av det aktuella problemområdet och på grund av 
detta anses problemlösningen central i problembaserat lärande. Metoden betraktas därför både 
som studentcentrerad och problembaserad och förbereder studenterna för ett livslångt lärande 
(Barrows & Tamblyn, 1980). 

1.3.2 Basgruppsarbete 
 
Basgruppen är den fundamentala undervisningsformen i PBL och en basgrupp består av 6-9 
studenter samt en handledare. Basgruppsarbetet är ett sammansatt fenomen där det ständigt 
pågår en aktiv process utifrån tre aspekter: problemlösning, självstyrt lärande och 
kunskapskonstruktion via samspel mellan gruppmedlemmar samt beslutsfattande om hur man 
löser det aktuella fallet (Silén1996; 2004).  
 
1.3.3 Basgruppshandledare 
 
En basgruppshandledare är en person som ska tjänstgöra som ”facilitator”, det vill säga 
underlättare i samband med studenternas basgruppsarbete. Basgruppshandledaren ska stödja 
och utveckla studenternas tänkande, självständiga lärande och problemlösningsförmåga och 
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dennes viktigaste funktion vid problembaserat lärande, är att utveckla studenternas 
metakognitiva förmåga (Barrows, 1988). 
 
1.3.4 Självstyrt lärande 

Självstyrt lärande är en motpol till lärandestyrt lärande och kallas för ”andragogi” och handlar 
om hur vuxna individer lär sig. Det är centralt i vuxnas lärande att känna ett behov av att lära 
sig, ta eget initiativ, värdera sina egna studiestrategier och bedöma värdet av det egna 
lärandet, det vill säga att aktivt delta i sitt eget lärande (Knowles, 1975).  

1.4 Den studerade verksamheten    

Enligt fakta på hemsidan för Hälsouniversitetet (HU) är det medicinska verksamhetsområdet 
vid Linköpings universitet som bedriver forskning och utbildning inom medicin, vård och 
folkhälsa (”Om Hälsouniversitetet”, 2013). Hälsouniversitetet utbildar 3700 studenter på sju 
olika utbildningsprogram och på fristående kurser, samt bedriver forskarutbildning för nära 
500 forskarstuderande. Hälsouniversitetet har 700 anställda varav drygt 100 är professorer 
och av dessa är var fjärde kvinna samt finns det drygt 300 lärare (”Fakta om 
Hälsouniversitetet”, 2012). 

Hemsidan upplyser om att Hälsouniversitetets mål är att utbilda kompetent och kvalificerad 
personal för olika hälso- och sjukvårdprofessioner och forskning inom dessa områden. 
Hälsouniversitetets utbildningsprofil bygger på problembaserat lärande med fokus på ett 
hälsofrämjande förhållningssätt. Ett viktigt inslag i utbildningarna är det interprofessionella 
lärandet som handlar om att ”lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans”. Därför läser 
studenter från olika utbildningsprogram tillsammans för att träna samverkan med andra 
yrkeskategorier. Den interprofessionella samverkan mellan de olika utbildningsprogrammen 
startar redan under första terminen (HEL I), följs upp med ytterligare integrerade 
utbildningsmoment (HEL II) och avslutas med en gemensam praktikperiod på en klinisk 
undervisningsavdelning (KUA) som drivs av studenterna själva. Hälsouniversitetet lägger stor 
vikt på studenternas personliga och professionella utveckling genom ständigt återkommande 
moment med träning och reflektion kring kommunikation och etiskt förhållningssätt. 
Dessutom läggs även stor vikt på verklighetsanknytning vilket innebär att studenterna tidigt 
kommer i kontakt med hälso- och sjukvården och tränas i patientkommunikation 
(”Hälsouniversitets utbildningsprofil”, 2012).  

Det framgår även på hemsidan att hälsofrämjande arbete också är centralt i Hälsouniversitets 
utbildningsprofil. Den första interprofessionella kursen Hälsa, Etik och Lärande (HEL I) 
lägger grunden för ett gemensamt hälsoinriktat synsätt hos studenterna samt att betoning på 
hälsa finns med i utbildningarnas målbeskrivningar (”Hälsouniversitetets utbildningsprofil”, 
2012). 
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1.4.1 Läkarprogrammet  

Enligt informationen på läkarprogrammets hemsida omfattar Läkarprogrammet vid 
Hälsouniversitetet elva terminer, det vill säga 330 högskolepoäng. Läkarprogrammet 
kännetecknas av problembaserat lärande, verklighetsanknytning och tidigt patientkontakt 
(”Läkarprogrammet”, 2013).  

Det framgår även på läkarprogrammets hemsida att Hälsouniversitets läkarutbildning flera 
gånger har blivit topplacerad som den bästa läkarutbildningen i landet. Programmet är indelat 
i tre stadier, där det första stadiet fokuserar på viktiga begrepp inom basvetenskaper relaterat 
till verkliga situationer. På det andra stadiet fortsätter studierna av basvetenskaper men 
sjukdomslära och principer för diagnostik och terapi tillkommer. Det tredje stadiet påbörjas 
med vetenskapligt arbete och förlängs med kliniska placeringar växelvis med teoretiska 
studier. Det framgår också på hemsidan att studierna sker utifrån ett helhetsperspektiv vilket 
innebär att studenterna inte läser exempelvis anatomi, fysiologi som separata ämnen utan 
studierna utgår ifrån de olika organsystem som exempelvis rörelseapparaten eller mag-
tarmkanalen. Hela utbildningen präglas av vetenskaplig planmässighet och förhållningssätt 
(”Läkarprogrammet” 2013).  

Läkarstudenterna tränar sina medicinska färdigheter i team i en vanlig sjukhusmiljö med 
riktiga patienter på Hälsouniversitets kliniska undervisningsavdelning. Efter 
grundutbildningen, krävs för att få läkarlegitimation 18 månaders allmäntjänstgöring (AT) 
och för att bli specialistläkare krävs fem till sex års utbildning inom specialområdet där 
individen samtidig tjänstgör som läkare (”Läkarprogrammet”, 2013). 

1.4.2 Handledarskap  

Enligt upplysning från programansvarig (Theodorsson, 2013) finns funktionen 
“basgruppshandledaransvarig” vilka är Landstingens FoU- samordnare samt institutionernas 
proprefekter för grundutbildning och de beställer aktuellt antal basgruppshandledare för 
kommande termin. Inom landstinget har controller tagit fram en procentuell 
fördelningsnyckel för de olika centra baserat på antalet anställda läkare och denna ligger till 
grund för hur många basgruppshandledare som respektive centrum ska bidra med (ibid.). 
Dessutom anger programansvarig (Theodorsson, 2013) att kompetenskraven för att bli 
basgruppshandledare är att man (helst innan man påbörjar uppdraget) ska ha genomgått 
CUL:s handledarkurs för PBL. Om man själv studerat vid HU (PBL) kan man gå denna kurs 
under tiden man är basgruppshandledare. Många basgruppshandledare på Hälsouniversitetets 
grundutbildningar är kliniker (ibid.).  

Enligt uppdragsbeskrivningen för basgruppshandledare för läkarprogrammet är handledarnas 
huvuduppgift att vägleda studenterna i deras arbete genom att studenterna bearbetar problem 
som motsvarar det aktuella terminsmålet i basgrupperna. Därför skall basgruppshandledaren 
ha god kännedom om den aktuella terminens mål och läkarprogrammets uppbyggnad. 
Dessutom skall basgruppshandledarna ha god kännedom om PBL samt ha genomgått 
kurserna introduktion till PBL och handledarfunktion i PBL. Handledarna skall vara 
förberedda inför varje basgruppstillfälle och aktivt underlätta gruppens arbete genom att ställa 
frågor, göra påpekanden, stimulera gruppens diskussion. Handledarna ska även uppmuntra 
gruppen att utvärdera den gemensamma arbetsprocessen och ge återkoppling till gruppen som 
helhet men även till enskilda gruppmedlemmar (Kechagias, 2007; Theodorsson, 2013).  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

Här följer en redogörelse för de teorier som kommer att användas för att analysera och 
diskutera studiens resultat. Stycket inleds med en beskrivning av problembaserat lärande, 
basgruppsarbete i PBL, därefter beskrivs basgruppsarbete och studenternas lärande i PBL, 
synen på lärande i PBL, handledarfunktionen i samband med studenternas lärande i 
basgrupperna samt tidigare forskning kring handledarskapet vid problembaserat lärande. 
 
2.1 Problembaserat lärande (PBL) – Vad är det? 

PBL är både en utbildningsfilosofi och en pedagogisk metod men i den här uppsatsen görs 
inte skillnad mellan PBL som ideologi eller pedagogik eftersom jag anser att de två 
aspekterna är två dimensioner som tillsammans bildar en helhet när det gäller problembaserat 
lärande.  
 
Allwod och Eriksson (2010)  beskriver att en filosofisk inriktning är pragmatismen som 
menar att kunskapen är något som utvecklas i relation till vad vi gör i tillvaron. En av 
pragmatismens förespråkare John Dewey hävdade att kunskap utvecklas i relation till dess 
nytta och praktiska användbarhet och hans slagord var ”learning by doing”. Pragmatism 
fokuserar på praktiskt mänskligt handlande och vill hålla sig så nära den praktiska och 
empiriska verkligheten som möjligt (ibid.). Denna kunskapssyn överensstämmer med PBL- 
metoden som vill knyta ihop teori och praktik. Enligt Hammar Chiriac (2010) grundar sig 
filosofin om PBL på en humanistisk människosyn, vilket innebär tilltro till studenternas 
motivation till att lära sig. Synen på lärande är kopplad till vuxenpedagogik, kognitiv 
psykologi och social konstruktivism samt självstyrt och meningsfullt lärande. Kunskapssynen 
i PBL grundas på det inlärningsteoretiska perspektivet vilket handlar om hur människans 
mentala processer och studenternas förhållningssätt får betydelse för lärresultatet och ingen 
förväntas vara fullärd efter utbildningens slut. Vidare menar Hammar Chiriac (2010) att PBL 
som pedagogisk metod baseras på att studenten sätts i centrum och lärandet baseras på 
verklighetsbaserade fall. De fall som presenteras i basgrupperna och som ska lösas med hjälp 
av en basgruppshandledare är noggrant utvalda. Metoden PBL gestaltar sig framförallt i 
professionsutbildningar och i första hand inom området vård och medicin. Ett 
utbildningsprogram med PBL baseras på studenternas självstyrda lärande, basgruppsarbete 
men det förekommer även föreläsningar och seminarier för att stödja studenternas lärande 
(ibid.). Enligt socialkonstruktivismens syn på hur kunskap konstrueras sammanfaller den med 
kunskapssynen i PBL samt överensstämmer med bilden om basgruppsverksamheten i PBL 
som genomförs med ledning av en handledare. 
 
Allwod och Eriksson (2010) beskriver att epistemologi är en kunskapsteori som handlar om 
vad kunskap är och hur den kan förvärvas. Silén (1996) påpekar att även den kunskap som 
finns inom individen förändras i samspel med andra och hävdar att den sociala dimensionen i 
lärandet i PBL betraktas viktig eftersom människan har ett behov av sammanhang och lär sig i 
samspel med andra i sin omgivning det vill säga i basgrupperna. Alvesson och Sköldberg 
(2008) menar att socialkonstruktivismen är tongivande inom kunskapssociologin där det 
sociala innebär att människor är medverkande aktörer och tillsammans med andra konstruerar 
sina kunskaper (ibid.), som i basgrupperna i PBL.  

Pettersen (2008) upplyser om att PBL utvecklades av Howard Barrows. Barrows var neurolog 
och ansvarade på 1960- talet för den kliniska praktiska undervisningen i neurologi för 
läkarstudenter.  Barrows upptäckte att studenterna hade kunskap men de kunde inte förklara 
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och motivera sina observationer och vårdresultat. De kunde inte heller sammanfatta resultaten 
i en välmotiverad slutsats till exempel när de ställde en diagnos. Det var tecken på att 
studenterna inte kunde mobilisera och aktivera sina kunskaper i samband med olika 
problemsituationer. Därför började Barrows att hyra in skådespelare för att simulera olika 
sjukdomsbilder där studenternas uppgift var att undersöka patienten, kartlägga 
problemområdet och ställa en diagnos. Barrows lät studenterna arbeta med praktiska och 
kliniska resonemang och medicinsk problemlösning som överensstämde med den riktiga 
yrkespraktiken.  I samband med undersökningen utmanade handledaren/läraren studenten 
med frågor. Ämneskunskap var grunden för antaganden och förståelse i ämnet har betydelse 
för hur man ställer frågor och söker information. Hur studenten tolkar patientfallet avslöjar 
studentens kunskapsnivåer menade Barrows. Barrows idé med simulerade patienter ligger till 
grund för dagens PBL i samband med arbete i basgrupperna (ibid.).  

På det här sättet utvecklade Barrows (1980) PBL- läroplanen i syfte att identifiera brister i 
studenternas förståelse och för att främja kompetensen för livslångt lärande. Enligt Barrows 
och Tamblyn (1980) är PBL skräddarsydd för medicinsk utbildning. Detta grundantagande 
baseras på att lärande med PBL i medicinsk utbildning är mycket stimulerande eftersom 
studenterna arbetar med varierande problemområden som de kommer att möta i deras 
framtida yrkesliv. PBL i medicinsk utbildning karakteriseras av att studenterna får ett verkligt 
patientproblem som stimulans för lärande inom utbildningens mål och lärmetoden har två 
specifika mål. Det ena är att de studerande ska ta till sig en integrerad kunskapsbas kring 
olika problem och den andra är att i praktiken utveckla studenternas problemlösningsförmåga. 
(ibid.). Dessutom påpekar Barrows och Tamblyn (1980) att målet med medicinsk utbildning 
är att den färdigutbildade ska vara i stånd att kunna diagnostisera och ta hand om patienter på 
ett effektivt och humanistiskt sätt. Ytterligare hävdar Barrows och Tamblyn (1980) att lärande 
som är baserat på verkliga patientproblem utvecklar studenternas förmåga att se relevansen i 
materialet som ska läras in gällande basvetenskapliga informationer i kliniskt sammanhang 
samt att de hävdar att arbetssättet utvecklar även studenternas diagnostiska förmåga och 
kliniska argumentationsförmåga (ibid).  

Silén (2004) beskriver jämförelsevis målet i medicinsk utbildning på ett liknande sätt, vilket 
innebär att göra studenten flygfärdig för sitt yrke. Grundkomponenterna i PBL utgörs enligt 
Silén (2004) av: basgruppsarbete, vilket även betraktas som hjärtat i inlärningsprocessen; 
problemlösning, vilket bildar basen för lärandeprocessen och den självstyrda inlärningen, 
vilket innebär den studerandes eget ansvar och aktivitet i sin lärandeprocess (ibid.).  

Abrandt Dahlgren, Hult, Hård af Segerstad och Johansson (2005) anser att PBL är mer än 
bara en metod, eftersom den utbildar studenterna till att kunna agera professionellt. Dessutom 
är PBL-metoden flexibel och innebär inte detsamma i olika utbildningar. Egidius (1999) anser 
detsamma, nämligen att PBL kan variera beroende på institution och kontext men att det alltid 
finns några utmärkande element oberoende av metodens tillämpning. Den ena är att 
studenternas lärande betraktas som centralt och att studenterna förväntas ansvara för sitt 
lärande. Det andra är att självstyrt lärande kombineras med grupparbete där lärande utgår från 
problemlösning av verkliga fall (ibid.). Boud och Feletti (1997) nämner även att PBL blev 
intressant på grund av att den ständigt ökade kunskapsmängden inte kan inkluderas i ett enda 
utbildningsprogram och metoden bygger på den förutsättningen att människan skall kunna 
lära sig snabbt, effektivt och självständigt (ibid.). Således menar Silén och Hård af Segerstad 
(2001) att PBL kan betraktas ur ett utbildningssociologiskt perspektiv som lämplig för att 
möta nya krav i samhället. 
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2.1.1 Nackdelar vid PBL 

Barrows och Tamblyn (1980) påpekar att det även kan finnas nackdelar med PBL, som 
exempelvis att ett gott resultat i PBL till stor del beror på studenternas självdisciplin till ett 
aktivt, självständigt lärande. Den andra nackdelen kan vara att PBL lyfter fram människors 
problemlösningsförmåga men inte insamlandet av faktakunskaper trots att examineringarna 
oftast är baserade på memorerade faktakunskaper. Ytterligare en nackdel kan vara att PBL 
kräver omfattande resurser i form av utbildade personal som lärare och handledare vilka 
måste vara införstådda med PBL-metodiken (ibid.).  

Woods (1995) menar även att en nackdel med PBL kan vara att studenterna kan uppleva att 
de inte har skaffat sig tillräckliga kunskaper eftersom lärandet inte sker ämnesvis som 
studenterna i allmänhet är vana vid. Dessutom menar Woods att grupparbete är krävande 
utifrån den enskilda individen och överhuvudtaget är lärande i PBL tidskrävande. Dessutom 
poängterar Woods att det är osäkert om grupparbete verkligen är fördelaktigt för alla samt att 
grupparbete ökar risken för konflikter (ibid.).  

Därtill påpekar Schwartz, Mennin och Webb (2001) att omotiverade studenter eller studenter 
med individuella problem kan medföra svårigheter i basgruppsarbetet och göra basgruppen 
dysfunktionell vilket kan vara en nackdel i PBL. Tärnvik (2007) anmärker också att tysta eller 
dominerande individer och frånvaro vid basgruppsarbetet kan orsaka problem. Hammar 
Chiriac (2010) menar även att dåligt förberedda eller ointresserade basgruppshandledare kan 
leda till bristfälligt fungerande basgrupper vilket kan få negativa effekter på PBL. 

2.2 Basgruppsarbete och studenternas lärande i PBL 

Enligt Silén (1996; 2004) basgruppen är den fundamentala undervisningsformen i PBL och en 
basgrupp består av 6-9 studenter samt en handledare. Huvudsyftet med basgruppsarbete är att 
gemensamt lösa ett patientfall. Basgruppsarbetet utgår från det beskrivna, verklighetsbaserade 
scenariot/fallet som utgör länken mellan det självstyrda lärandet och den gemensamma 
problemlösningen i basgruppen. Studenterna ska i basgruppen formulera problem, identifiera 
inlärningsbehov, söka efter kunskap, studera och tillämpa sina kunskaper (ibid.). På grund av 
detta anser Hammar Chiriac (2010) att basgrupparbetet på detta sätt utgör en plattform för 
lärande och arbetet i basgrupperna används även som mål och medel i utbildningen, det vill 
säga mål för att utveckla samarbetsförmåga och medel för att inhämta ämneskunskaper. 
Arbetet i basgrupperna är schemalagt och är ca två timmar långt samt att det är obligatoriskt i 
utbildningen. Lärandet och arbetet i basgruppen grundar sig på en problemlösningsmodell, 
vilken består av nio faser och fungerar som en mall och ger samtidigt en struktur för 
problemlösningsprocessen (ibid.).  

Silén (2004) beskriver kort att basgruppsarbetet innebär att vid första basgruppstillfället ska 
en verklighetsanknuten situation presenteras. Därefter associerar gruppen fritt kring ämnet 
och efteråt värderas gruppens kunskap om problemet. Dessutom sker en avgränsning med 
tanke på kursens mål. Sedan preciserar studenterna sina kunskapsbehov och skaffar sig 
kunskap på egen hand. Vid andra basgruppstillfället löser gruppen gemensamt problemet med 
hjälp av den nyförvärvade kunskapen. Arbetet avslutas med en utvärdering. Faserna 
överlappar delvis varandra (ibid.).  

Silén och Uhlin (2008) menar att studenternas arbete i basgruppen genererar olika 
inlärningsfrågor och kvaliteten på studenternas formulering av det gemensamma och 
individuella inlärningsbehovet är avgörande för vad studenternas självstudier kommer att 
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generera. Mellan två basgruppsmöten, möter studenterna olika lärresurser i form av litteratur 
och artiklar som de själva ska söka efter och göra egna val av litteratur, detta bidrar även till 
att förbättra och utveckla deras informationskompetens. Det rör perioden då studenterna 
individuellt styr sitt lärande. Den individuella tiden rör många frågor som exempelvis: Hur 
man genomför sökandet efter kunskap samt sortering och bedömning av information. När 
studenterna återvänder till basgruppsmöte nummer två kommer de att ha förvärvat nya 
"informerade ögon" för att undersöka och lösa problemet. Detta ger studenterna möjlighet att 
uppmärksamma och reflektera över sina erfarenheter av självstudierna (ibid.). 

Dolman och Schmidt (2010) menar dessutom att smågruppsdiskussioner fungerar bra för 
memorering av kunskaper och PBL stimulerar kompetensutveckling som är viktig för en 
framgångsrik karriär även efter avslutad utbildning (ibid.).  

Angående relationen mellan teori och praktik för inlärning utvecklade Schön (1983) 
begreppet reflektion. Schön (1983) skiljer mellan två sorters reflektion angående inlärning för 
yrkesmässig kvalifikation.”Reflection in action” handlar om hur man kan kartlägga och skaffa 
sig förståelse för det problemområde man ska lösa. Då skaffar man sig först information om 
det aktuella fallet och sedan söker man efter den allmänna kunskapen för att hitta en lösning.” 
Reflection on action” handlar om hur man hanterar sambandet mellan praktisk användning 
och teori. Det innebär att man stämmer av sin förståelse av problemet och vad som behöver 
göras. Denna sorts reflektion leder till förståelse, då man inser att det krävs att samla in mer 
kunskap om problemet (ibid.). Båda sorters reflektioner framträder i samband med arbetet i 
basgrupperna. 

2.2.1 Synen på lärande i PBL  

Enligt Uhlin (2002) utgör arbetet i basgrupperna lärandets sociala dimension vid 
problembaserat lärande. Petersen (2008) beskriver att enligt konstruktivismen tillägnar sig 
människor kunskaper genom erfarenhet i mötet med lärostoff, begrepp, teorier och exempel 
genom en ständigt pågående lärprocess där de nya konstruktionerna kan kopplas till de gamla. 
”Dewey och Piaget delar en grundsyn enligt vilken människan fundamentalt sätt är en 
levande organism som befinner sig i ständig interaktion med omgivningen, ett väsen 
underkastat kontinuerlig förändring (Petersen, 2008 s, 103).” Vi människor ständigt löser 
problem, och som yrkesmänniskor hanterar vi konkreta yrkesrelaterade problemsituationer. 
Piaget och Dewey är båda två representanter för individuell konstruktivism där båda drar in 
det sociala perspektivet i lärandekonstruktionen (ibid.).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar Hammar Chiriac och Hempel (2008) studenternas 
lärande sker genom samspel med andra. Kunskapsbytet sker verbalt via diskussioner då 
studenterna försöker skaffa sig förståelse genom att reflektera tillsammans med varandra. 
Studenternas lärande blir knutet till situationen där kunskap erhålls och därför blir lärandet 
situerat i PBL i arbetet i basgruppen. Diskussionerna i gruppen medverkar till att den enskilda 
studenten reflekterar över sin egen förståelse vilket kan bidra till utveckling av motivation för 
lärande (ibid.).  

Abrandt Dahlgren och Carlsson (2009) menar att ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
innebär att kommunikativa processer betraktas centrala i inlärningsprocessen och ett 
konstruktivistiskt grundantagande innebär att samspelet och kollektivets resurser för tänkande 
utgör grundförutsättning för den enskildes lärande eftersom kunskap är socialt konstruerat. 
Lärande sker genom kunskapsöverföring mellan människor och på så sätt skapar varje individ 
själv sin egen kunskap enligt den konstruktivistiska synen där individens aktiva roll i sitt eget 
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lärande betonas (ibid.). 

Ekholm (2012) hänvisar till Lev Vygotskyjs teori om ”The zone of proximal development” 
(ZDP) vilket huvudsakligen handlar om synen på lärandet som en interaktiv process. ZDP 
utgör även en del av Vygotskijs sociokulturella och kontextuella syn på lärande där 
studenternas aktivitet och lärande står i centrum vilket sammanfaller med metoden PBL. Till 
den sociokulturella kontextens betydelse i lärandet kopplas begreppet ”scaffolding” som 
betyder stöttning och som används av lärare/handledare såsom kognitivt stöd för studenter i 
samband med en problemlösningssituation. ”Scaffolding” representerar det interaktiva 
samspelet mellan människor som bildar en interpsykologisk samspelsprocess vilken i sin tur 
fullgör utgångspunkten för den enskilda individens internalisering av kunskap och strategier 
för problemlösning vilket utgör en intrapsykologisk process. (ibid.).  

Pettersen (2008) menar att studenterna ska kunna konstruera sina kunskaper på egen hand och 
bearbeta detta med hjälp i basgruppen har att göra med deras metakognitiva kapacitet, vilket 
innebär förmågan att kunna reflektera över sina egna kunskaper, sitt lärande och sina 
studiestrategier (ibid.). Enligt Näslund och Ögren (2010) kan lärande som baseras på konkreta 
fall och egna erfarenheter har en potential att sätta individens kunskapsbehov och lärande i 
fokus. Att blanda kunskaper och erfarenheter i en grupp är en utgångspunkt för ett 
förståelsebaserat och djupare lärande. Teoretiska kunskaper bearbetas för att de ska kunna 
utgöra en organisk del av ens yrkeskompetens (ibid.). Utöver den sociokulturella dimensionen 
handlar PBL även i stor utsträckning om eget ansvarstagande och vuxnas självstyrda lärande. 

Knowles (1975) redogör för självstyrt lärande som är en motpol till lärarstyrt lärande 
(pedagogi) och kallar detta för ”andragogi” det vill säga vuxenlärande som handlar om hur 
vuxna individer lär sig. Knowles (1975) beskriver att självstyrt lärande baseras på att vuxna 
människor har förmågor, är motiverade och därför finner mening med att lära sig och därför 
kan utbildning som genomförs med PBL-metoden sätta fokus på den studerande vuxna 
individen. Målet med självstyrt lärande är att vuxna individer utvecklar sin förmåga i sitt eget 
lärande, genom att skaffa sig kunskap på egen hand med hjälp av återspegling med andra. 
Självstyrt lärande är ett elementärt villkor för PBL. Dessutom tillägger Knowles (1975)  att 
samhällsutvecklingen medför ett ökat behov av livslångt lärande och då blir förmågan att 
själv styra sitt lärande mer och mer tongivande (ibid.). Begreppet självstyrt lärande används i 
en vidare bemärkelse som studentcentrerad inlärning. 
Silén och Uhlin (2008) påpekar att självstyrt lärande förkroppsligar flera avgörande faktorer 
kopplade till studenternas ansvar och självständighet i lärandet. Begreppet innebär framförallt 
två dialektiska relationer som skapas när studenterna utmanas att ta ansvar för sitt eget 
lärande. Den ena relationen som framträder hänvisar studenterna till variation mellan 
frustration och desorientering (kaos) och strukturer (kosmos) när de måste göra val och beslut 
kring sina egna studier. Den andra relationen som framträder rör studenternas hantering när 
det gäller deras egen självständighet, relaterat till spänningen mellan de förutsättningar som 
tillhandahålls av den pedagogiska ramen PBL. Förhållandet mellan de två dialektiska 
relationerna (kaos och kosmos) skapar motivation som driver studenterna att hantera frågor 
som rör: vad som ska läras, hur ska det läras och vilka är målen för inlärningsprocessen och 
hur uppnås de? Som en följd av de stimulerande uppgifterna blir studenterna delaktiga i att ta 
eget ansvar i sin lärandesituation eftersom de utifrån egna behov och intresse lär ett speciellt 
innehåll i förhållande till utbildningen (ibid.). Handledaren har också en viktig roll i 
basgruppen genom att vara en underlättande och stödjande länk i självstyrt lärande. 
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2.2.2 Handledarfunktionen i samband med studenternas lärande i basgrupperna.  

Enligt Näslund och Ögren (2010) är handledning ett medel för kontinuerliga reflektioner, ett 
medel för att främja individens utveckling och motverka stress. Grupphandledning är en 
metod för att förena människor med varierande individuella kunskaper och erfarenheter till en 
enhet. Handledaren ansvarar för struktur och process i handledningen och ska fokusera på att 
stärka den handleddes professionella roll och identitet i samband med handledningsarbetet. 
Handledarens kompetens innebär inte bara yrkeskunskaper utan även pedagogiska kunskaper 
t.ex. att kunna hur han/hon på bästa sätt kan handleda så att både kunskap och tillit till den 
egna förmågan stärks hos den handledde. Handledaren ska underlätta den handleddes arbete 
samt ibland fungera som en moderator genom att hjälpa till att sätta ord på tankar (ibid.). 
Holmberg (2001) och Skarman (2011) beskriver att en central idé i handledning är att 
underlätta sammanflätandet av teori med praktik i syfte att utveckla den handleddes 
professionalitet och säkerhet i yrkesrollen. Lauvås och Handal (2001) tillägger att teoretiska 
kunskaper utan ett praktiskt sammanhang kan bli abstrakta och därför menar de att träning i 
yrket är viktig. 

Egidius (1999) menar att PBL bygger på en ny lärarroll, det vill säga rollen som handledare. 
Enligt Barrows (1988) beskrivning ska en basgruppshandledare tjänstgöra som underlättare 
och handledarens viktigaste funktion vid problembaserat lärande, är att utveckla studenternas 
metakognitiva förmåga. Det vill säga reflektera och tänka på hur man tänker och varför i 
samband med problemlösningsprocessen samt att stimulera det egna lärandet. Dessutom 
menar Barrows (1988) att handledarens ansvar också är att se till att lärprocessen går framåt 
genom problemlösningsprocessens olika faser i basgruppen. En handledare ska utmana 
studenternas kunskaper så att de skaffar sig grundliga kunskaper kring de olika 
problemområden som behandlas i basgrupperna samt, aktivera samtliga deltagare i 
grupparbetet och på så sätt underlätta problembearbetning. Dessutom menar Barows (1988) 
att handledaren även ansvarar för den interpersonella gruppdynamiken i basgruppen så att alla 
går åt samma riktning och alstrar en atmosfär som främjar lärande (ibid.). Därutöver menar 
Barrows (1988) och Boud och Feletti (1997) att handledaren är framförallt tänkt att driva på 
studenternas metakognitiva nivå, det vill säga vägleda studenternas inlärningsprocesser som 
en ”facilitator” genom att utmana och uppmuntra utredning, reflektion och kritisk granskning 
i samband med arbete i basgrupp (ibid.).  

Barows (1988) redogör för att handledarens funktion även innebär en processfunktion 
eftersom handledaren även ska ha kunskaper om grupprocesser för att kunna leda. Denna 
processfunktion består enligt Barrows av tre stadier: ”modeling, coaching, fading”. 
”Modeling” går ut på att vid ny gruppbildning ska handledaren lägga sig i den metakognitiva 
nivån för att visa hur man ska tänka och varför och argumentera för hur man ska gå till väga. 
När gruppen har vant sig ska handledaren dra sig tillbaka och övergå till coaching. Ju 
mognare gruppen är desto mer ska handledaren dra sig tillbaka. ”Coaching” innebär att 
handledaren stödjer studenternas diskussion och utmanar dem med frågor när det är 
nödvändigt. ”Fading” innebär att handledaren drar sig tillbaka i takt med hur studenterna 
klarar sig själva och handledaren bör därefter endast ingripa vid behov. ”Fading” kan även 
kopplas till begreppet ”scaffolding” vilket innebär att handledaren indirekt styr gruppen 
genom att vara med men lägger sig inte i gruppens arbete (ibid.).  

Enligt Egidius (1999) och Hammar Chiriac (2010) ska basgruppshandledaren inte förse 
studenterna med kunskap utan ställa frågor och lyssna på gruppens resonemang samt hjälpa 
gruppen med att begränsa fakta för att kunna lösa det aktuella problemområdet. Handledaren 
ska hjälpa studenterna i hur de ska söka och strukturera kunskap samt hur de ska fungera i en 
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arbetsgrupp (ibid.). Egidius, (1999, s 51) beskriver: ” I PBL avstår lärarna från att undervisa. 
I stället inriktar de sig på att handleda studenterna i konsten att söka, sortera, bearbeta, och 
fördjupa sitt vetande.” Silén (1996) och Abrant Dahlgren (2001) menar att den här sortens 
lärande karakteriseras av tillit till människors förmåga och vilja att lära sig. 

Hammar Chiriac (2010) beskriver att det viktigaste kriteriet för handledare i PBL är att 
handledaren är införstådd i metoden och tillägnar sig ett förhållningssätt som stämmer 
överens med grunderna i PBL i kombination med ämneskunskaper, vilka är av stor betydelse 
för en basgruppshandledare eftersom handledaren ska guida studenterna i deras lärande och 
deras lärprocess i basgruppen (ibid.).  

Hammar Chiriac (2010) beskriver även möjliga utmaningar för basgruppshandledaren som 
kan förekomma såsom bristfälligt förarbete, enstaka individer som dominerar eller inte bidrar, 
dysfunktionella basgrupper. Den primära rollen för PBL-handledare är enligt Chong Chan, 
(2008) att säkerställa och guida studenterna och få dem att engagera sig i självstyrt lärande. 
Handledaren bör kunna identifiera problem som påverkar lärande. Dessutom bör en PBL-
handledare etablera spelregler och känna till lärandemål innan handledningen börjar (ibid.).  

Enligt Silén (1996) är handledarens allra viktigaste uppgifter: att arbeta med sakinnehåll, att 
ingripa vid felaktigheter, att följa problemlösningsprocessen, att stödja lärandet, att se till att 
inlärningsmålet täcks och att medverka till en positiv arbetsstämning i basgruppen. Silén 
(2004) nämner även att det är viktigt att handledaren har kunskap om utbildningens mål för 
det aktuella handledningstillfället så att arbetet utförs på ett bra sätt. Vidare menar Hammar 
Chiriac (2010) att basgruppshandledarna ska spegla studenterna. Spegling innebär 
observation, reflektion och återkoppling. Ett av det viktigaste arbetet för 
basgruppshandledaren är att spegla vad som pågår i gruppen eftersom det ger utrymme för 
diskussion, men detta moment sker oftast i slutet av grupparbetet i samband med utvärdering 
(ibid.).  

Enligt Azer (2005) är en av de viktigaste uppgifterna för handledaren vid problembaserat 
lärande (PBL) att underlätta gruppdiskussion. Den underlättande funktionen handlar om 
processen snarare än om innehåll. PBL-handledare känner oftast att det inte är så lätt att ändra 
sin undervisningsstil till PBL-format. Azer (2005) ger i sin artikel 12 praktiska tips som kan 
vara användbara för PBL-handledare vilka framförallt baseras på en teoretisk genomgång av 
PBL.  

Tips 1: Be din grupp identifiera sina spelregler under den första handledningen. 
Exempel på spelregler kan vara: att stänga av mobiltelefoner eller att alla bör komma i tid och 
att alla bör respektera varandras åsikter och lyssna på varandra eller att alla bör bidra till målet  
Tips 2: Diskutera med din grupp de olika roller de inneha och ge människor möjlighet att 
utveckla färdigheter genom att lära av andra medlemmar i gruppen. Att lära från andra 
gruppmedlemmar kan omfatta ett brett spektrum av kompetens inklusive förbättring av ens 
kommunikationsförmåga. 
Tips 3: Att skapa förtroende i gruppen är nyckeln till att öka metodens resultat. Följande 
åtgärder kan bidra till att etablera förtroende: Undvik att anta en attityd som kan orsaka 
fördomar, uppmuntra lagarbete och var en god lyssnare och uppmuntra effektiv 
kommunikation. 
Tips 4: Dominera inte i gruppdiskussion utan underlätta processen. En handledare bör inte 
vara informationsleverantör utan kan använda sig av lämpliga centrala frågor vid behov. 
Tips 5: Var en förebild för din grupp och övervaka din pedagogiska skicklighet. Främja 
positiva attityder i gruppen och erkänn dina misstag. 
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Tips 6: Uppmuntra förståelse och guide studenterna så att de använder sina kunskaper för att 
konstruera sina egna flödesscheman. Uppmuntra studenterna att använda grundläggande 
vetenskaper för att förklara patientens symtom och kliniska tecken samt be dem att redovisa 
resonemanget bakom sina yttranden. 
Tips 7: Främja kritiskt tänkande. En bra handledare kan be gruppen att använda alla hypoteser 
som föreslagits av gruppens medlemmar. Denna strategi kan hjälpa gruppen att förstå värdet 
av att bedöma varje hypotes utifrån bevis. 
Tips 8: Ställ öppna frågor. 
Tips 9: Främja gruppdynamik exempelvis genom att alltid säga "vi". 
Tips 10: Lös problem i gruppen med en win-win-strategi när det uppstår en konfliktsituation. 
Det väsentliga för handledaren är att övervaka nivån och källan till konflikter och åtgärder bör 
vidtas av handledaren om det är skadligt för studenternas lärande. Fokusera på relationer än 
på regler. 
Tips 12: Berätta för studenterna om dina roller. 
Dessa 12 tips är inte en uttömmande guide till effektiv grupphandledning men de innehåller 
de grundläggande principerna för att bli en framgångsrik PBL-handledare menar Azer (2005). 
Swahnberg, (2009) beskriver handledarrollen i enighet med Azers 12 praktiska tips men hon 
förtydligar ytterligare med att en handledare ska underlätta studenternas förståelse och 
diskussioner utan att ha bråttom att ställa frågor eller ge information. Handledaren ska vara en 
förebild för studenterna eftersom detta främja positiva attityder och kritisk tänkande i 
gruppen, ge feedback och se till att gruppmedlemmarna känner sig trygga i relation till 
gruppen och uppgiften. Dessutom ska handledaren hålla gruppen fokuserad på uppgiften och 
främja självstudier (ibid.) 
 
2.2.3 När handledarskapet brister 
 
Silén (2001) beskriver att en handledare kan vara dysfunktionell då han/hon är osäker i sin 
roll, dominant och tar över kontrollen, inte litar på att studenterna själva kan, inte ger gruppen 
någon återkoppling samt har svårt att ta kritik eller tystar ner gruppen (ibid.). 
Några år senare skrev Silén (2006) även att en handledare kan bli dysfunktionell då han själv 
blir brännpunkten. Vidare kan handledaren hindra gruppens arbete genom att inte 
uppmärksamma och inte stödja studenternas verksamhet. En handledare får inte heller ta 
kontroll, och inte visa förtroende för studenternas förmåga. Silén (2006) nämner att för att 
undvika sådana situationer borde handledarutbildning erbjudas regelbundet och återspegla 
befintlig kunskap ansluten till studenternas lärande och PBL. Basgruppsverksamheten utgör 
tillsammans med handledaren en helhet i PBL, som kan tolkas ur en objektiv och subjektiv 
synvinkel. Eftersom verkligheten innefattar båda synvinklarna, är Siléns (2006) idé att 
använda fenomenologin för att studera PBL ett nytt sätt att titta på den pedagogiska 
verkligheten. Silén (2006) beskriver handledarskapet i PBL ur ett fenomenologiskt perspektiv 
baserat på studenternas uppfattning. Fenomenologi bygger på antagandet att världen inte kan 
delas upp i en verklig och subjektiv värld utan människan tolkar alltid sin livsvärld/verklighet 
som en helhet. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv beskriver Silén (2006) att en 
underlättande handledare lyssnar efter gruppens behov, anpassar sig, skrattar, sprider lycka, 
leder utan att dominera eller kontrollera och ingriper vid rätt punkt. En "närvarande" och 
underlättande handledare arbetar främst med studenternas metakognitiva utveckling vilket 
innebär att denne utmanar studenterna att tänka och reflektera över sina tankar och handlingar 
i deras lärprocesser (ibid.). Vidare beskriver Silén (2006) att en handledare som hindrar 
gruppens arbete betraktas som dominerande, en som tar initiativ och har svårt att låta gruppen 
ta ansvar, inte ger feedback, ovillig att acceptera kritik och undertrycker gruppens synpunkter 
(ibid.).  
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2.3 Tidigare forskning om basgruppshandledning 
 
I det här avsnittet tas några få studier upp varav den första direkt kan kopplas till 
Hälsouniversitetet och resterande två ger en kort inblick i PBL-metoden och handledarskapet i 
PBL ur en internationell synvinkel. Inom fältet har tidigare studier mer beskrivande och 
kartläggande karaktär och det saknas kritisk forskning. 
 
Tidigare har Silén, (1996) i sin licentiatavhandling tillfrågat handledare hur de uppfattade sig 
själva fungera i basgrupperna vid Hälsouniversitetet. Siléns (1996) resultat visade att 
handledarna uppfattade mötet i basgrupperna som effektiva och konstruktiva och ansåg att 
studenterna arbetar bra med metoden, är förberedda, målmedvetna och samarbetet i gruppen 
fungerar bra. Studenterna arbetar självständigt även i basgrupperna. Det framkom i 
undersökningen att handledarna upplevde att deras arbetsinsats fungerade bra när de är 
positivt inställda till gruppen och mera fungerar som observatör och om de korrigerar milt när 
diskussionen blir ojämn. Handledarna uttryckte även att de upplevde svårigheter då de inte 
hade kunskaper om ämnet som skulle bearbetas eftersom det då är svårt att driva gruppen 
framåt (ibid.). Borg och Magnusson (2008) har utfört en litteraturstudie kombinerat med 
kvalitativa enkätfrågor om handledarens roll inom PBL. De framkom att handledning inom 
PBL skiljer sig från den traditionella ledarrollen. Handledaren i PBL fungerar som en 
resursperson i studenternas inlärningsprocess, denne ska inneha ämneskunskaper men inte 
uttala sina kunskaper utan vägleda studenternas kunskapssökande. Handledaren ska vara 
lyhörd för studenternas behov vilket innebär att handledarens roll och funktion inte är statisk 
(ibid.).  
 
Om man tittar PBL i internationellt sammanhang är det Williams, Alwis och Rotgans (2011) 
som har studerat stabiliteten av tre olika handledarbeteenden gällande handledarnas expertis, 
social kongruens och kognitiv kongruens i PBL-sammanhang. Studien genomfördes vid en 
yrkeshögskola i Singapore och syftet var att undersöka om handledarnas egenskaper var 
stadigvarande över tre terminer. Undersökningen baserades på studenternas svar om 762 
handledare varav 54 % var kvinnor och 46 % var män. Enligt studiens resultat kan man säga 
att handledarbeteenden visar sig vara konsekvent i PBL. Samtidigt visade resultatet också att 
det fanns skillnader mellan handledarna rörande deras kompetens, social och kognitiv 
kongruens, vilket man inte kan avgöra om det beror på medfödda förmågor och 
personlighetsfaktorer eller något annat (ibid.).  
 
Cardozo, Raymand, & White (2012) försökte införa ett strukturerat arbetssätt vid Harvard 
Medical School (HMS) där PBL har funnits i cirka 25 år. I den traditionella metoden vid 
HMS är handledningen en integrerad del av varje preklinisk kurs. Författarna försökte öka 
studenters engagemang genom att skapa ett strukturerat arbetssätt i handledningen vilket 
inkluderade tilldelade roller för studenter, veckovis testning, formella presentationer, och 
självutvärdering en gång i veckan. Man ville uppnå att studenterna och handledarna var 
tillfredsställda med detta strukturerade arbetssätt jämfört med den mer traditionella PBL- 
handledningen som användes i andra kurser på HMS. Författarna beskriver att det finns en 
mängd olika metoder i PBL. I detta avseende är deras handledning en hybridmodell inom 
PBL som baseras på ”selfdirectedness” och ”problemstructuredness”. Enligt resultatet 
upplevde både studenterna och handledarna att denna strukturerade strategi var överlägsen än 
den tidigare metoden. Dock anser författarna att denna strategi kan vara till nytta vid vissa 
PBL-institutioner men inte alla. Skolor där studenter och handledare kämpar med 
motiverande frågor kan mycket väl dra nytta av PBL- handledning i strukturerad form, å 
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andra sidan, kan studenter i skolor där studenterna redan fungerar på hög nivå uppleva detta 
tillvägagångssätt som begränsande menar Cardozo, Raymand och White (2012). 
 
2.4 Sammanfattning  
 
Tanken med det här avsnittet är att ge en bakgrund för min egen positionering och lyfta fram 
de viktigaste aspekterna rörande PBL och teorin om PBL samt belysa den teoretiska 
referensramens funktion i detta arbete. Jag vill lägga tonvikt på Barrows (1980;1988), Siléns 
(1996; 2004; 2006; 2008) och Hammar Chiriacs (2010) tankar och vetenskapliga studier. 
 
Enligt forskning är PBL inom vuxenpedagogiken och framförallt inom medicinska 
utbildningar uppenbarligen en framgångsrik pedagogisk metod. PBL anses viktig även ur ett 
utbildningssociologiskt perspektiv särskilt då färsk kunskap och kompetens kan betraktas som 
en råvara på en alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad i den postmoderna världen vi lever i. 
I PBL förväntas ingen vara fullärd efter utbildningens slut utan metoden lägger grunden för 
livslångt lärande vilket är viktig när det exempelvis gäller läkares arbete. Förutsättningen är 
att läkare ska kunna lära sig snabbt, effektivt och självständigt. Även Barrows utvecklade 
PBL för att främja kompetensen för livslångt lärande och hans mål för medicinska 
utbildningar var att ge studenterna en integrerad kunskapsbas och utveckla deras 
problemlösningsförmåga. Han menar även att PBL är skräddarsydd för medicinsk utbildning. 
 
Filosofin om PBL utgår ifrån en humanistisk människosyn och PBL som pedagogisk metod 
baseras på att studenten sätts i centrum och lärandet baseras på verklighetsbaserade fall i 
basgrupperna, vilket är fördelaktig och bra eftersom lärandet grundar sig i konkreta 
sammanhang utifrån ett verkligt helhetsperspektiv. Dessa fall kommer läkarstudenterna att 
möta i deras framtida yrkesroll. Arbetet i basgrupperna betraktas även som arbetsformens 
hjärta. Denna form av arbetssätt konfronterar studenterna med deras framtida yrkesliv 
samtidigt som studenterna konstruerar och producerar kunskap i samspel med varandra, vilket 
leder till den enskildes förståelse. En filosofisk inriktning är pragmatismen som menar att 
kunskap är något som utvecklas i relation till vad vi gör i tillvaron. En av pragmatismens 
förespråkare John Dewey hävdade att kunskap utvecklas i relation till dess nytta och praktiska 
användbarhet och hans slagord var ”learning by doing” vilket sker i basgrupperna vid PBL. 
På så sätt är PBL mer än bara en metod eftersom basgruppsarbetet baseras på verkliga fall och 
läkarstudenterna har praktik redan i början av sin utbildning.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker studenternas lärande genom samspel med andra i 
basgrupperna. Den gemensamma diskussionen i samband med basgruppsarbetet underlättar 
studenternas lärande och deras lärande sker även på egen hand eftersom studenterna i gruppen 
följer riktlinjerna för läsande och lärande. Den sociala dimensionen i lärandet i PBL är viktig 
eftersom människan har ett behov av sammanhang och lär sig i samspel med andra i sin 
omgivning dvs. i basgruppen. Även epistemologin menar att det finns kunskap inom 
individen och att individen förändras i samspel med andra. Basgruppsarbetet förutsätter 
möjligheter till bearbetning av det självstyrda lärandet, vilket sker mellan basgruppsträffarna 
och lärande är alltid beroende av ett meningsfullt sammanhang vilket utgörs av de 
verklighetsbaserade patientfallen som basgruppsarbete utgår ifrån. Handledarens viktigaste 
uppgifter är: att arbeta med sakinnehåll, att ingripa vid felaktigheter, att följa 
problemlösningsprocessen, utmana den metakognitiva förmågan hos studenterna. Det är 
därför viktigt att handledaren har förståelse för och en samsyn med de pedagogiska principer 
som PBL bygger på samt att handledaren stödjer lärandet, ser till att inlärningsmålet täcks och 
medverkar till en positiv arbetsstämning i basgruppen.  



15	  
	  

 
Den teoretiska referensramens funktion är att utgöra en övergripande referensram som ska 
underlätta reflektion, tolkning och kreativitet i forskningsarbetet. Koppling mellan teori och 
empiri görs genom ett enkätformulär som bygger på studiens syfte och den teoretiska 
referensramen som beskriver en idealbild av handledarfunktionen i PBL vilket jämförs med 
studiens resultat. 
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3. METOD  

Studien baseras på en enkätstudie.  I det följande presenteras mitt tillvägagångsätt. 
 
3.1 Metodologiska utgångspunkter   

Utgångspunkten är Harangis (2011) studie, som resulterade i att läkarprogrammet på 
Hälsouniversitetet vill undersöka, redogöra för och analysera studenternas lärande genom 
PBL ur ett handledarperspektiv. Uppsatsen utgör en del av ett pågående projektarbete där hela 
läkarprogrammet undersöks både ur ett student- och ett handledarperspektiv. Tanken bakom 
projektet är att betrakta Harangis (2011) studie som en pilotstudie och se om en 
totalundersökning ger samma resultat som pilotstudien, dock vill jag inte göra jämförelser 
utan jag är istället intresserad av att samla in kunskap om handledarnas syn på verksamheten. 
För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar anser jag att en kvantitativ mätning med 
siffror är ett lämpligt tillvägagångssätt för att ge en övergripande bild av PBL och framförallt 
om basgruppsarbetet i PBL ur handledarnas perspektiv. Följaktligen baseras studien på ett 
enkätformulär. Enligt Bryman (2002) ger den kvantitativa metoden en hög precision eftersom 
den även redogör för små differenser mellan de studerade variablerna. Dessutom är den 
kvantitativa metoden intresserad av studiens generaliserbarhet (ibid) vilket sammanfaller med 
undersökningens intresse. Analysen baseras på en enkätstudie där jag med attitydskala mäter 
hur problembaserat lärande och framförallt basgruppsarbetet upplevs på läkarprogrammet vid 
Hälsouniversitetet i Linköping ur ett handledarperspektiv.  

Allwood och Eriksson (2010) och Bryman (2002) beskriver att ontologi handlar om hur 
verkligheten är skapad vilket omfattar två olika synsätt. Det ena är objektivism och det andra 
är konstruktivism. Bryman (2002) beskriver att objektivism oftast används i kvantitativa 
studier och det konstruktionistiska synsättet används främst för kvalitativa studier. Jag anser 
att handledarskapet i PBL kan uppfattas utifrån båda synvinklarna då fenomenet har en 
dualistisk innebörd. Enligt NE (2012) innebär dualism två skilda grundprinciper där ingen av 
dem kan reduceras till den andra. Bryman menar att (2002) objektivism som ontologisk 
ståndpunkt innebär att sociala företeelser och deras betydelse har en existens som är 
oberoende av sociala aktörer. Enligt min uppfattning kan handledarskap i PBL betraktas på 
det här sättet. Exempelvis när människor får olika positioner (handledare) inom en viss 
arbetsfördelning och att organisationen utgör en verklighet som är något yttre i förhållande till 
de individer som finns med och då människan tillämpar organisationens regler och utför 
uppgifter som tilldelas dem.  På så sätt utgör organisationen en tvingande kraft på 
individen/handledaren som inte går att påverka. Enligt Bryman (2002) är det andra 
ontologiska synsättet konstruktivism som menar att sociala företeelser är något som sociala 
aktörer kontinuerlig konstruerar via socialt samspel och som ständigt revideras (ibid.).  
Handledarskapet i PBL kan även betraktas på det här sättet enligt min uppfattning särskilt när 
man tänker på handledarskap som en process i relation till basgruppens mognad.  

Enligt Bryman (2002) har studien en tvärsnittsdesign vilket innebär att en mängd 
kvantifierbara data samlas in vid ett visst tillfälle i syfte att upptäcka sambandsmönster. Den 
kvantitativa arbetsgången kännetecknas av ett deduktivt arbetssätt som innebär att man drar 
slutsatser ur redan existerande teorier kring PBL och tolkar studieresultaten relaterade till 
dessa (ibid.). Den deduktiva logiken genomsyrar mitt arbete genom hur jag konstruerade 
enkäten och hur jag analyserade resultatet men under vissa faser i dataanalysen kan 
arbetsgången betraktas vara mer av explorativ art exempelvis då jag tolkade faktorerna via 
faktoranalys. Därför anser jag att studien kommer att bidra till ”diagnostiseringen” av 
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handledningsfunktionen i verksamheten och synliggöra såväl starka som svaga sidor av 
handledningens funktion inom läkarprogrammet på Hälsouniversitetet. Den kvantitativa 
forskaren skall enligt Bryman (2002) vara objektiv under forskningsarbetet, vilket innebär att 
jag inte lägger in mina personliga tankar i arbetet utan använder mig av en praktisk 
medvetenhet för att utesluta att studien påverkas av mina åsikter.  
 
Studiens underlag utgörs av data från en enkätundersökning som delades ut till samtliga 
basgruppshandledare på Hälsouniversitetet i Linköping. I dataanalysen används 
statistikprogrammet SPSS. Den deskriptiva statistiken är enligt Patel och Davidson (2003) 
avsedd för att i siffror beskriva det insamlade datamaterialet och på så sätt belysa 
forskningsfrågan. Att vidmakthålla och eventuellt vidareutveckla och modernisera PBL på 
läkarprogrammet är en stor utmaning både pedagogiskt och ekonomiskt. Således förväntas 
studiens resultat att ge användbara kunskaper för läkarlinjens programledning och bidra med 
nödvändig kunskap inför programmets förändrings- och utvecklingsarbete av pedagogiken för 
att behålla och/eller öka kvaliteten. 
 
3.2 Urval och population 

Studiens population utgörs av samtliga aktiva basgruppshandledare vid studiens tidpunkt 
vårterminen 2013 på läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet i Linköping. Enligt 
informationen från programansvarig rör det sig sammanlagt om 116 basgruppshandledare på 
termin 1- 5. Från och med termin 6 arbetar studenterna självständigt i basgrupperna. Således 
avser studien en totalundersökning.  

Enligt Trost (2007) innebär en totalundersökning att man i själva verket inte gör något 
specificerat urval utan bestämmer populationen och frågar alla inom denna ram. På det sättet 
baseras urvalet endast på val av program. 

3.3 Enkätkonstruktion 

Utgångspunkten var att samla in data från så många basgruppshandledare som möjligt som 
befinner sig inom min urvalsram. Trost (2007) riktar uppmärksamheten på att den bäst 
lämpade datainsamlingsmetoden för att samla in en stor kvantitet av empiri under en relativt 
kort tid är att utforma en enkät (se bilaga 2). Dessutom påpekar Trost (2007) att ett 
enkätformulär är ett bra mätinstrument för att mäta människors beteende, åsikter och känslor 
vilket sammanfaller med mitt syfte. 
Enkätformuläret utformades huvudsakligen av mig och sedan fick jag återkoppling från andra 
inom projektgruppen. Således utformades enkätformuläret med hänsyn till allas förslag och 
godkännande. Formulären skapades följdriktigt utifrån studiens syfte samt efter generella 
teorier och forskningsresultat som beskriver PBL och handledarskapet i 
basgruppsverksamheten vid PBL. De första frågorna handlar allmänt om PBL, som 
undervisningsmetod, därefter följer frågor som handlar om handledarens syn på studenternas 
lärande i basgrupperna, därefter följer frågor om basgruppshandledarens syn på sin 
handledarroll och de sista frågorna handlar allmänt om handledarnas synpunkter av 
upplevelser kring PBL-metoden. Enkätformulären avslutas med en kvalitativ fråga där 
respondenter fritt kan beskriva sina förslag och idéer till förbättring av PBL och 
basgruppsverksamheten på Hälsouniversitetet. Frågeformuläret konstruerades efter Patel och 
Davidsons (2003) rekommendationer för en kvantitativ enkätstudie med fasta svarsalternativ i 
kombination med en standardiserad struktur, för att begränsa respondenternas svarsutrymme. 
Trost (2007) påpekar även att strukturering innebär att enkätformulären har fasta 
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svarsalternativ och standardisering innebär att alla formulären är likadant för alla. Både Trots 
(2007) och Bryman (2002) hävdar att detta arbetssätt är önskvärt för att man ska kunna dra 
slutsatser om populationen eftersom fördelarna med slutna frågor ökar jämförbarheten i 
svaren. 

Jag använder mig av en något modifierad Harangienkät (2011) till handledarna. Detta innebär 
att enkätformulären huvudsakligen speglar pilotstudiens enkät men med vissa mindre 
förändringar. Detta innebär att i större utsträckning ställdes samma frågor fast ur ett 
handledarperspektiv och detta kombinerades med några extra frågor som ansågs relevant och 
intressant. Allt detta är för att lättare kunna upptäcka eventuella likheter med resultatet som 
framkom i pilotstudien. För övrigt hade jag undersökningens syfte, frågeställningar och 
teorier om PBL och handledarfunktionen i PBL i åtanke för att enkäten skulle bli heltäckande.  

Enkätformulären konstruerades med en fyrgradig skala ”av Likerttyp”, med fyra fasta 
svarsalternativ för att tvinga respondenterna att ta ställning samt ett extra svarsalternativ för 
att möjliggöra svarandet för de som trots allt inte kan placera sitt synsätt på den fyrgradiga 
skalan. Enligt Patel och Davidson (2003) är Likertskalan adekvat för att mäta människors 
synsätt. Svarsalternativen var följande: ”tar helt avstånd från”, ”tar delvis avstånd från”, 
”instämmer delvis”, ”instämmer helt” samt ett extra svarsalternativ ”vet ej/ej relevant”. 
Påståendena skapades utan negationer och värdeladdade ord med ett enkelt språkbruk i 
enighet med Trost (2007) rekommendationer. Dessutom avsåg varje påstående endast en sak 
för att minimera risken för missförstånd. Vid varje påstående fick handledarna kryssa i det 
alternativ som de menade bäst överensstämde med dennes synsätt. Dessutom gavs form åt 
enkätformulären med ett försättsblad på framsidan där respondenterna informerades för 
tydlighetens skull efter Patel och Davidson (2003) och Trost (2007) rekommendationer om 
studiens syfte, om att deltagandet är frivilligt samt hur enkäten förväntas att bli ifylld.   

3.4 Datainsamling 

Distribution av enkäterna gjordes med hjälp av utbildningsadministratörerna. 
Programansvarige distribuerade enkäterna till utbildningsadministratörerna för de terminer 
där det finns basgruppshandledning (T1-T5). Enkäterna delades ut av 
utbildningsadministratörerna på terminens första basgruppshandledarmöte för VT-2013. Detta 
sätt att samla in data ansåg vi i samband med ett projektgruppsmöte som det enklaste och 
samtidigt ett lämpligt sätt för datainsamling. Beslutet baserades på att de flesta 
basgruppshandledare är kliniker och arbetar på olika ställen, precis som vi i projektgruppen 
vilket försvårade att personligen samla in data får alla basgruppshandledare. 

Vid datainsamlingstillfället presenterades studiens syfte och samt att deltagande i 
undersökningen både är anonymt och frivilligt. Handledarna fick välja fritt om de ville fylla i 
enkäten på plats och direkt lämna tillbaka eller lämna in senare till de aktuella 
utbildningsadministratörerna. De handledare som valde att ifylla enkäten senare fick två 
veckor på sig att lämna in formuläret. Sammanlagt skickades två påminnelser ut via mail till 
samtliga basgruppshandledare, en skickades ut av utbildningsadministratörerna och en 
skickades ut av programansvariga läkare som också är delaktiga i projektet. Efter varje 
påminnelse fick handledarna ytterligare två veckor på sig att lämna tillbaka enkätformuläret. 
Efter insamlingen skickades enkäterna via internpost till den programansvariga och därifrån 
fick jag enkäterna. 

73 stycken enkäter samlades slutligen in från sammanlagt 116 aktiva handledare (från termin 
1 till termin 5) vid tillfället. 23 stycken från termin 1, 17 stycken från termin 2, 12 stycken 
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från termin 3, 10 stycken från termin 4 samt 12 stycken från termin 5.  

3.5 Bortfall 

Enligt Bryman (2002) är bortfall en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen, som är 
vanligt förekommande och den viktigaste begränsningen i enkät och tvärsnittsstudier. 
Bortfallsanalys innebär att man noggrant undersöker om svar saknas och värderar hur 
bortfallsstorleken kan ha påverkat studiens resultat. Man skiljer mellan två sorters bortfall 
extern och intern. Det externa bortfallet handlar om bortfallet av andelen besvarade enkäter 
och bortfallet på enskilda frågor i de besvarade enkäterna kallas för internt bortfall (ibid.).  

Jag erhöll 73 enkäter av 116 handledare. Detta motsvarar en svarsprocent på 62,93 procent. 
Det externa bortfallet rör sig om 43 enkäter vilket motsvarar 37,06 procent. Enligt Bryman 
(2002) är det inte det mest optimala men anses vara acceptabelt enligt Mangiones 
kategorisering rörande andelen besvarade enkäter. Även Trost (2007) beskriver att man får 
räkna med en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent vid enkätstudier. Dock anser jag att 
det externa bortfallet påverkar studiens resultat eftersom endast drygt hälften av det totala 
antalet handledare bidrog till studien. Därför bedömer jag att studiens resultat kan tolkas mer 
som hypotetisk än som tydliga ”sanningar”.   

Det interna bortfallet på enskilda frågor ligger på 3,31 procent. Av de besvarade enkäterna 
blev det sammanlagda ställningstagandet 3285 stycken och 109 föll bort. Detta beror till 
största del på att enkäten konstruerades med ett extra alternativ som inte behandlades i SPSS 
(diskuteras senare i metoddiskussion) men det berodde även delvis på att respondenterna 
missat en rad eller kryssade in dubbla alternativ vilket medförde att det korrekta svaret inte 
kunde bedömas. Bland de saknade svaren förekommer en viss regelmässighet beträffande tre 
frågor där respondenten skulle ta ställning och valde det extra alternativet ”vet ej/ej relevant”. 
Svar saknas angående frågan om PBL skapar balans mellan teori och praktik, 8 svar saknas 
angående frågan om diskussionen i basgruppen skapar osäkerhet hos studenterna samt 12 svar 
saknas på frågan om det är lättare att undervisa med PBL än traditionellt. Enligt min 
bedömning är det interna bortfallet relativt lågt, och därför menar jag att detta inte kan ha 
påverkat studiens resultat. 

Enkätformulärens sista fråga var av kvalitativ art och frågade om respondenten hade några 
idéer och förslag till förbättring av PBL och basgruppsverksamheten på Hälsouniversitetet. 
Jag erhöll sammanlagt 19 stycken svar varav ett inte anses som ett relevant svar på frågan. De 
relevanta svaren motsvarar en svarsfrekvens på 26,02 procent beträffande frågan. Bortfallet 
på frågan tolkas bero på att respondenterna inte hade förbättringsförslag eller inte hade behov 
av att ge förbättringsförslag. Då merparten av resultatet bygger på kvantitativ metod anser jag 
att bortfallet på denna fråga inte påverkat studiens resultat.  

3.6 Databearbetning och resultatpresentation 

Underlaget för undersökningen utgörs av data från de insamlade enkäterna. Resultatet från 
enkäterna sammanställdes och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS.  

Jag omvandlade data till kod från enkäten enligt Brymans (2002) rekommendationer, det vill 
säga alternativet ”instämmer helt” på enkäten motsvarar 4 poäng, och i fallande ordning ”tar 
helt avstånd från” motsvarar 1 poäng. Dessa variabler på enkätformulären ligger på en ordinal 
skala. Enkäten hade ett extra svarsalternativ ”Vet ej/ ej relevant” som inte hör till Likertskalan 
men gav respondenterna extra utrymme och det kodades till -9 det vill säga svar som saknas, 
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således finns det inte med i analysen. Variabler som hör till Likertskalan och som 
behandlades bedömer jag ligger på en ordinal skala.  

Ordinala variabler är de variabler vars kategorier kan rangordnas precis som med kvot- eller 
intervallvariabler, men avståndet mellan kategorierna är inte lika över hela skalan. Det vill 
säga man kan endast uttala sig om något är större eller mindre men det finns ingen 
matematisk information om den exakta intervallen mellan de olika skalstegen (Bryman, 
2002). 

För att analysera handledarnas upplevelser av att arbeta med PBL använder jag faktoranalys 
eftersom den är en lämplig metod enligt Kerlinger (1979) för att förklara sociala attityder. 
Dessutom betraktas faktoranalys som ett grundverktyg i beteendevetenskap (ibid). Gunnsjö 
(1994) förklarar även att inom beteende- och samhällsvetenskap ligger variablerna oftast på 
ordinalskalenivån men när det gället faktoranalys bortser man ifrån detta och bearbetar data 
som om det vore på intervallnivå. 

Enligt Kerlinger (1979) är faktoranalys lämplig att använda för multivariat datamaterial då 
man misstänker att det kan finnas samvariationer mellan variablerna och latenta variabler kan 
influera varandra och bilda ett mönster mellan varandra. I faktoranalysen undersöks 
korrelationerna parvis mellan alla variabler i enkätformulären och därefter sammanställs 
variablerna så att de variabler som hänger ihop bildar en faktor som presenterar en bild av en 
viss synpunkt (ibid.). Faktorstatistisk är definierad av sina faktorladdningar och 
faktorladdningar är enligt Kline (1994) egentligen korrelationer mellan variabler. Det är en 
empirisk fråga hur dessa faktorer faller ut beskriver Kerlinger (1979) eftersom det för de 
variabler som ska höra till en faktor krävs en faktorladdning på minst 0,3 -0,4 eller ett annat 
predestinerat värde, för att faktorerna skall kunna tolkas.  På så sätt kan de framlagda 
faktorerna omfatta ett antal olika variabler beroende på korrelationen och faktorladdningen 
(ibid.). 

I samband med denna studie används den så kallade Principialkomponentmetoden för att 
extrahera faktorer vilken är en standardvariant och en explorativ typ av faktoranalys följt av 
Kaisers kriterium för att fastställa antalet faktorer följt av Varimax rotation för att få en 
enklare faktorstruktur för att tolka resultatet. Detta är i enlighet med Klines (1979) 
beskrivning. Enligt Kline (1994) innebär en explorativ faktoranalys att man analyserar 
datamaterialet utan förväntningar på utfallet och man låter den statistiska lösningen bidra till 
de teoretiska förklaringarna utifrån den insamlade empirin.  

Kline (1994) förklarar att det finns två typer av faktoranalys, komfirmatori och exploratori 
och det finns inga specifika tydliga gränser mellan dem. Komfirmatorisk faktoranalys är 
baserad på tidigare studier eller på relevant teori och används oftast för att testa en hypotes, 
därför har jag valt bort den. Jag valde att utföra en exploratorisk faktoranalys utifrån mitt sitt 
syfte att utforska området genom att upptäcka samvariationer mellan variabler. Enligt Kline 
(1994) är exploratorisk faktoranalys idealisk att använda då datan är komplex och då man vill 
upptäcka de viktigaste variablerna i problemområdet, vilket sammanfaller med min avsikt.  

Analysen har skett stegvis i flera omgångar där jag har gjort flera faktorlösningar och 
utvärderat dessa. Slutligen gjorde jag en rimlighetsanalys, där jag behöll den faktorstruktur 
som jag bedömde var mest relevant enligt korrelationerna och därför ansåg jag att den var det 
bästa alternativet att använda vid tolkning. Dessutom har jag bestämt mig för att sätta 
faktorladdningen på 0,5 för att endast behålla de viktigaste variablerna dock behöll jag de 
variabler vars laddning ligger precis under gränsen. Även Aronsson (1999) menar att det är en 
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tumregel vid bedömning av faktorladdning att man sätter gränsen över 0,5 då endast de 
viktigaste och mest praktiskt signifikanta korrelationer behålls. På så sätt utesluter jag 
variabler som inte har någon betydelsefull roll för utfallet och faktorladdningen baseras på 
statistiska kriterier. Fler variabler har fallit ut samtidigt för flera faktorer, där behöll jag endast 
de faktorerna där variabeln hade den högsta faktorladdningen och övriga plockades bort.  

I enighet med Klines rekommendationer (1994) Scree plot-kurvan användes som stöd till för 
att avläsa faktorernas förklaringsvärde. Detta användes även som stöd för att begränsa antalet 
faktorer (ibid.). Jag utförde även en reliabilitetstest med Cronbach`s Alpha av alla faktorerna 
och enkätvariablerna för att testa hur variablerna hänger ihop. Enligt Bryman (2002) är 
Cronbach`s Alpha ett mått som framlägger bevis för hur väl påståendena mäter det man vill 
mäta. Gränsen för reliabilitetsmåttet är 0,6 och en hög Chronbach`s Alpha tyder på att 
variablerna i faktorerna mäter samma underliggande begrepp. 

Jag erhöll 5 faktorer som systematiskt beskriver hur handledarna upplever arbetet med PBL. 
Dessa 5 faktorer förklarar 51,82 procent av den totala variansen. För att underlätta tolkningen 
av faktorerna räknade jag fram en indexvariabel med hjälp av SPSS för respektive faktor 
genom att jag slog samman den ingående variabeln i de fem faktorerna och räknade fram ett 
medelvärde. De fyra negativt korrelerade variabler som förekom i faktorerna vändes för att 
inte ta ut de andra variablerna och för att inte minska indexvariabelns medelvärde. 
Vändningen skedde i SPSS och innebär att de variabler som hade ett värde på Likertskalan 
fyra fick värde ett och på det här sättet vändes hela Likertskalan.  

Indexen i tabelltexten i resultatavsnittet tolkades utifrån en skala vilket innebär om indexet 
var mellan ett och två tolkades det som ett lågt värde, index mellan två och tre tolkades som 
medelhögt värde och mellan tre och fyra tolkades som ett högt värde. 

För att besvara frågeställningen om vad som främjar och hindrar lärandet i basgrupperna 
utifrån handledarnas perspektiv använde jag univariat deskriptiv statistik ur samma 
dataunderlag. Med hjälp av medelvärden och standardavvikelser påvisas vilka aspekter som 
främjar respektive hindrar lärandet i basgrupperna ur handledarnas perspektiv. För att 
redovisa dessa aspekter konstruerade jag en skala baserad på Likertskalan (1- 4) där 1-1,5 
betydde mycket låg grad, 1,5-2 betydde låg grad, 2-3 betydde medelhög grad, 3-3,5 betydde 
hög grad och 3,5-4 betydde mycket hög grad. I tabellen som redogör för aspekterna som 
främjar studenternas lärande ur handledarnas perspektiv sattes en minimigräns på 3,5 samt för 
aspekterna som anses hindra studenternas lärande sattes en gräns på under 2 men även de 
variabler presenteras som ligger nära gränssättningen. Dessa gränsvärden baserades på 
resultaten efter att jag hade studerat de olika variablernas medelvärde. Då ansåg jag att dessa 
gränsvärden tydligt visar vilka faktorer som anses främja respektive hindra lärandet utifrån 
handledarnas synvinkel.    

Den sista frågan i enkäten är öppen och av kvalitativ art där handledarna får möjlighet att 
tillägga sådant som kan vara viktigt för undersökningen och ge egna idéer och förslag på hur 
de anser att PBL och basgruppsverksamheten kan förbättras. Jag fick få och relativt blandade 
svar på frågan dock väljer jag att noggrant lyfta fram även dessa resultat eftersom jag anser att 
de också är viktiga och betydelsefulla. För att presentera resultatet angående dessa svar 
användes den pragmatiska strategin, vilket innebär att svaren tematiserades efter innehållet 
och rådata presenteras i form av citat. Dessa svar användes även till att besvara 
frågeställningen om vilka faktorer som anses hindra lärandet i basgrupperna ur handledarnas 
perspektiv.  
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Eftersom min strategi i den kvalitativa frågan var att visa rådata, ansåg jag att en 
fenomenologiskt inspirerad analysmetod är ett bra sätt att hantera dessa kvalitativa data när 
man varken vill tolka respondenterna eller influera resultaten med sina egna känslor och 
tankar. Kvale och Brinkmann (2009) och Bryman (2002) förklarar att det fenomenologiska 
perspektivet innebär att man som forskare använder sig av ett utifrånperspektiv för att få insyn 
i respondentens livsvärld och man bortser från sin förförståelse om forskningsobjektet för att 
kunna se utifrån respondentens perspektiv. Dock är jag medveten om att jag inte gjorde några 
djupare tolkningar av dessa svar, och utgick inte heller från basgruppshandledarnas livsvärld. 
Samtidigt hade jag inte låtit mig influeras av mina egna känslor och tankar och jag intog ett 
utifrånperspektiv så enligt detta kan analysen betraktas som fenomenologiskt inspirerad. 

3.6.1 Etiska överväganden 

Denna enkätundersökning planeras bidra med nödvändig kunskap inför läkarprogrammets 
förändrings- och utvecklingsarbete av PBL-pedagogiken. Enligt Bryman (2002) finns det krav 
på anonymitet, information, samtycke och nyttjande i samband med arbetet. 

1. Informationskravet innebär att man ska informera alla berörda om forskningens syfte.  

2. Samtyckeskravet betyder att alla deltagare i undersökningen själva har rätt att bestämma 
över sin medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet innebär att de personer som ingår i undersökningen ska vara och 
behållas anonyma.  

4. Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna bara kommer att användas för 
detta forskningsändamål (ibid.).  

Alla dessa krav finns med på försättsbladet på enkäten där undersökningens syfte framgår 
samt vem som är ansvarig för undersökningen. Det framgår även i beskrivningen att 
deltagandet är frivilligt och helt anonymt. Dessutom påpekas även att resultatet kommer att 
användas för en vetenskaplig publikation. 
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4. RESULTAT 

I detta avsnitt redogörs för undersökningens resultat. Svaret presenteras efter studiens syfte 
och frågeställningar och redovisas i tabeller med förklarande text till. Efter respektive tabell 
redogöras kort för innehållet. 

4.1 Hur upplever basgruppshandledarna att arbeta med PBL? 

Här nedan presenteras de faktorer som är framtagna genom faktoranalys. Bredvid varje 
påstående redovisas medelvärden (M) och standardavvikelser (S). Maxvärdet fyra betyder att 
handledaren ”instämmer helt” och minimivärdet ett betyder att handledaren ”tar helt avstånd 
från” påståendet (se bilaga 1). 

Tabell 1. Faktor1: Basgruppshandledarnas upplevelser om PBL som pedagogisk metod. 

Indexvariabel; PBL som pedagogisk metod = 3,01 

PBL som pedagogisk metod 

PBL bidrar till att stud. skaffar sig relevanta kunskaper inför yrkesutövning 

PBL bidrar till självständighet hos studenter 

Basgruppsträffar hjälper stud. att värdera sina egna kunskaper 

Basgruppsträffar berikar stud. lärande genom kommunikation och reflektion 

Basgruppsträffar bidrar till att studenter delar erfarenhet med varandra 

I bg. träffarna finns utrymme för stud. att reda ut sådant som är svårt att förstå 

Diskussioner i basgruppen underlättar problembearbetningen  

Arbetet i basgruppen bidrar till att stud. uppnår en djup kunskapsnivå 

Enligt min uppfattning är PBL ett bra verktyg för studenternas inlärning 

M 

3,43 

3,62 

3,32 

3,54 

3,68 

3,13 

3,59 

2,86 

3,58 

S 

,667 

,591 

,696 

,578 

,498 

,769 

,575 

,698 

,622 

Utifrån ovanstående tabellen konstruerades indexvariabel PBL som pedagogisk metod. 
Resultatet utifrån indexen visar att handledarna i relativt hög grad upplever att PBL som 
pedagogisk metod är bra för inlärning vilken bidrar till självständighet och ger relevanta 
kunskaper inför yrkesutövning. Detta sker med hjälp av basgruppsarbetet vilket enligt 
resultatet i relativt hög grad bidrar till att studenterna skaffar sig djupa kunskaper genom 
basgrupparbetets kommunikativa och sociala dimension på grund av att studenterna delar sin 
erfarenhet i basgruppen.   
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Tabell 2. Faktor 2: Basgruppshandledarnas upplevelser av handledning i samband med 
problembearbetningsprocessen i basgrupperna. 

Indexvariabel; Handledning i samband med problembearbetningsprocessen i 
basgrupperna = 3,36 

Handledning i samband med problembearbetningsprocessen i basgruppen 

Jag stödjer stud. lärande genom att hjälpa de att avgränsa inlärningsmål i bg 

Jag hjälper studenterna att nå kursens mål 

Jag fungerar som en resursperson i gruppens arbete 

Jag medverkar till att skapa en positiv arbetsklimat i basgruppen 

Jag utmanar studenternas lärande med stimulerande frågor 

Jag betonar vikten av att studenterna ständigt ska reflektera 

Jag medverkar till att alla kommer till att alla studenterna får komma till tals 

Jag är lyhörd för studenternas önskemål gällande deras behov av stöd 

Jag har blivit basgruppshandledare av eget intresse 

M 

3,54 

3,50 

3,01 

3,67 

3,31 

2,97 

3,51 

3,50 

3,24 

S 

,627 

,605 

,857 

,501 

,713 

,810 

,649 

,607 

,909 

Utifrån ovanstående tabell skapades indexvariabeln handledning i samband med 
problembearbetningsprocessen i basgrupperna. Enligt indexet upplever handledarna i hög 
grad att deras handledning har en positiv funktion gällande deras bidrag för gruppdynamiken i 
samband med studenternas lärande. Resultatet visar att handledarna som har blivit handledare 
av eget intresse i hög grad upplever att de hjälper och stödjer studenternas lärande genom att 
de medverkar till ett bra arbetsklimat där alla får möjlighet att komma till tals, lyhörda mot 
studenternas önskemål gällande deras behov av handledarstöd samt ställer stimulerande frågor 
och betonar vikten av reflektioner. 
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Tabell 3. Faktor 3: Basgruppshandledarnas upplevelser av tänkbara hinder för studenternas 
lärande i PBL. 

Indexvariabel; Tänkbara hinder för studenternas lärande i PBL = 1,80  

Tänkbara hinder för studenternas lärande i PBL 

Jag har relevant pedagogisk kompetens i PBL 

Det är problematiskt för studenterna att bedöma om de har lärt sig tillräckligt 

Diskussionerna i basgruppen är tröga 

Basgruppsarbetet är kontrollerande och stressande för studenterna 

Tidsutrymmet för basgruppsdiskussionen är för kort  

Basgruppens storlek är lagom ur ett handledarperspektiv 

Diskussioner i basgruppen skapar osäkerhet hos studenterna 

Undervisning med PBL väcker känslor av otillräcklighet hos studenterna 

M 

3,37 

3,25 

1,82 

1,72 

2,07 

3,51 

2,27 

2,26 

S 

,862 

,670 

,779 

,709 

,867 

,731 

,800 

834 

 

Indexvariabeln, tänkbara hinder för studenternas lärande i PBL, skapades utifrån tabellens 
variabler som ingår i ovanstående tabell. Enligt indexet upplever handledarna att det kan 
förekomma vissa kritiska element i metoden vilka i lägre utstäckning kan tänkas hindra 
studenters inlärning. Trots basgruppshandledarna anser att de har relevant pedagogisk 
kompetens i PBL och basgruppens storlek anses lagom kan studenternas lärande i lägre 
utsträckning hindras. Dessa hindrande faktorer kan handla om exempelvis att studenterna har 
svårt att bedöma om de har lärt sig tillräckligt mycket, eller om basgruppsarbetet upplevs 
kontrollerande. Hindrande kan även vara om tidsutrymmet upplevs kort för diskussionen eller 
om gruppdiskussionen blir trög. 

Tabell 4. Faktor 4: Basgruppshandledarnas upplevelser av sin roll i basgrupperna. 

Indexvariabel; Basgruppshandledarens roll i basgrupperna = 2,50 

Basgruppshandledarens roll i basgrupperna 

Studenterna behöver min återkoppling för att stödja deras inlärning 

Jag brukar förklara och undervisa i basgruppen 

Min roll som basgruppshandledare är vanligtvis passiv i basgruppen 

Stud. har svårt att bedöma relevansen i den självständigt sökta litteraturaturen 

M 

3,05 

2,16 

2,71 

2,60 

S 

,772 

,861 

,836 

,794 

Utifrån ovanstående tabell konstruerades indexvariabeln basgruppshandledarens roll i 
basgrupperna. Enligt indexet upplever handledarna i medelhög grad sin roll i enighet med 
PBL som pedagogisk metod, vilket innebär att basgruppshandledarna anser stödja och 
underlätta studenternas lärande även om de har svårt att bedöma relevansen av den självsökta 
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litteraturen. Enligt basgruppshandledarna är deras roll vanligtvis passiv i gruppen men ändå 
brukar de förklara och vägleda i samband med gruppens arbete.  

Tabell 5. Faktor 5: Basgruppshandledarnas upplevelser av relationen mellan teori och 
praktik i PBL. 

Indexvariabel; Relationen mellan teori och praktik i PBL = 3,09 

Relationen mellan teori och praktik i PBL 

PBL motiverar mig att kontinuerligt uppdatera min kompetens som lärare 

PBL-undervisning utgår från verklighetsbaserade fall vilket skapar engagemang 

PBL skapar balans mellan teori och praktik i utbildningen 

Jag har blivit utvald av min avdelning/klinik att vara basgruppshandledare 

M 

3,05 

3,46 

2,98 

2,78 

S 

,820 

,693 

,845 

1,24 

Utifrån tabellen ovan skapades indexvariabeln relationen mellan teori och praktik i PBL. 
Enligt indexet upplever basgruppshandledarna i högt grad att metoden kopplar ihop teori med 
praktik. Resultatet påvisar att trots att flera handledare har blivit utvalda av sin klinik till 
handledarposten motiveras de ändå att uppdatera sina kompetenser som lärare samt att dessa 
handledare anser att PBL utgår från verklighetsbaserade fall vilket skapar balans mellan teori 
och praktik i utbildningen. 

4.1.1 Faktorernas reliabilitet 

Tabell 6. Resultatet av faktorernas (n=5) reliabilitet genom homogenitetsmåttet Chronbach`s 
Alpha.  

	  
Faktor 

1. PBL som pedagogisk metod 

2. Handledning i samband med problembearbetningsprocessen i basgr.  

3. Tänkbara hinder för studenternas lärande i PBL 

4. Basgruppshandledarens roll i basgrupperna 

5. Relationen mellan teori och praktik 

Påståendena i hela enkätformulären 

Cronbach`s Alpha 

,885 

,854 

,766 

,554 

,572 

,810 

För att Chronbach`s Alpha skall vara godkänd krävs en minimigräns på 0,6. 
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4.2 Vilka faktorer främjar respektive hindrar lärandet i basgrupperna ur 
handledarperspektiv? 

Här nedan presenteras resultatet framtaget efter deskriptiv statistik i SPSS.  

Tabell 7. Resultatet av de förhållanden som enligt handledarna främjar lärandet i 
basgrupperna. Bredvid varje påstående redovisas medelvärdet (M) och standardavvikelser 
(S). Maxvärdet fyra betyder att handledaren ”instämmer helt” och minimivärdet ett betyder att 
handledaren ”tar helt avstånd från” påståendet (se bilaga 1). Medelvärdena presenteras i 
fallande ordning. 

Påståenden 

Studenternas motivationsnivå påverkar arbetet i basgruppen    

PBL stimulerar studenternas lärande 

Basgruppsträffar bidrar till att studenter delar erfarenheter med varandra 

Jag medverkar till att skapa en positiv arbetsklimat i basgruppen 

PBL bidrar till självständighet hos studenter 

Diskussionen i basgruppen underlättar problembearbetningen av uppgiften 

Jag ingriper och korrigerar om diskussionen i basgruppen går i fel riktning 

Basgruppsträffar berikar studenternas lärande genom kommunikation 

Jag stödjer studenternas lärande genom att avgränsa inlärningsmål i gruppen 

Jag medverkar till att alla studenter får komma till tals i basgruppen 

Basgruppens storlek är lagom ur ett handledarperspektiv 

Jag hjälper studenterna att nå kursens mål 

Jag är lyhörd för studenternas önskemål gällande deras behov av stöd 

M 

3,81 

3,71 

3,68 

3,67 

3,62 

3,59 

3,54 

3,54 

3,54 

3,51 

3,51 

3,50 

3,50 

S 

,515 

,539 

,498 

,501 

,591 

,575 

,648 

,578 

,627 

,649 

,731 

,605 

,607 

Ovanstående tabell representerar de aspekter ur ett handledarperspektiv som främjar lärandet i 
basgrupperna vid PBL. Enligt basgruppshandledarna stimuleras PBL-studenternas lärande 
och bidrar till studenternas självständighet. Dessutom menar basgruppshandledarna att när de 
enskilda studenterna är motiverade främjar det de andra studenternas lärande. Handledarna 
menar att gruppens diskussion underlättar problembearbetning av det aktuella fallet och att 
studenterna delar sina erfarenheter med varandra. Själva basgruppsträffarna anses också 
berika lärandet tillsammans med övriga nämnda faktorer. Vidare menar handledarna att 
basgruppens storlek är lagom vilket är fördelaktig för lärande. Dessutom anser handledarna 
att studenternas lärande främjas genom att de medverkar till att skapa ett positivt arbetsklimat 
samt till att alla kommer till tals i gruppen eller när handledarna korrigerar diskussionen eller 
hjälper till med att avgränsa inlärnings- och kursmål. Ytterligare anses det främja studenternas 
lärande då handledaren är lyhörd för studenternas önskemål gällande deras behov av stöd. 
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Tabell nr 8. Resultatet av den aspekt som enligt handledarna kan hindra lärandet i 
basgrupperna. Bredvid påståendena redovisas medelvärdet (M) och standardavvikelse (S). 
Maxvärdet fyra betyder att handledaren ”instämmer helt” och minimivärdet ett betyder att 
handledaren ”tar helt avstånd från” påståendet (se bilaga 1). Medelvärdena presenteras i 
fallande ordning. 

Påståenden 

Jag har ofta problem med gruppdynamiken i basgruppen 

Basgruppsarbetet är kontrollerande och stressande för studenterna 

Diskussionerna i basgruppen är tröga 

Tidsutrymmet för basgruppsdiskussionen är för kort 

Jag brukar förklara och undervisa i basgruppen 

M 

1,56 

1,72 

1,82 

2,07 

2,16 

S 

,670 

,709 

,779 

,867 

,861 

Ovanstående tabell representerar de viktigaste aspekterna som enligt handledarna hindrar 
studenternas lärande i basgrupperna vid PBL. Enligt resultatet hindras studenternas lärande ur 
ett handledarperspektiv om det finns problem med gruppdynamiken, eller om studenterna 
upplever arbetet i basgrupperna som kontrollerande och stressande. Dessutom anser 
basgruppshandledarna att lärandet när diskussionen i basgruppen är trög eller om tiden är för 
kort för det aktuella fallet hindras. Ytterligare anses det hindra studenternas lärande om 
basgruppshandledaren uppträder undervisande. 
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4.3 Vilka förslag har basgruppshandledarna till förbättring av PBL och 
basgruppsverksamheten på läkarprogrammet?  

Här nedan redovisas resultatet på den öppna frågan i enkäten i form av citat. Dessa resultat 
har tematiserats och redovisas i form av citat efter de dominerande temana som framkom. De 
framträdande temana innefattar: Handledarnas uppfattningar om och synpunkter på de 
organisatoriska aspekterna kring PBL, handledarkompetens i PBL, mål, basgruppsstorlek och 
övriga synpunkter.   

Resultat enligt temat: Handledarnas uppfattningar om och synpunkter på de 
organisatoriska aspekterna kring PBL   
 
Det har framkommit olika synpunkter om vad som skulle kunna förbättras för att utveckla 
PBL-användningen vid läkarutbildningen på Hälsouniversitetet. En grupp handledare anger 
sina uppfattningar och synpunkter som kan knytas till de organisatoriska aspekterna på 
Hälsouniversitetet. Det finns handledare som tycker att om studenterna skulle få tillgång till 
landstingets intranät (LISA) med PM och rutiner skulle det öka utbildningens kvalité. Vissa 
handledare menat att man borde arbeta för tydligare återkoppling till studenterna. Det finns 
även basgruppshandledare som tvekar om att PBL-metoden är adekvat för hela utbildningen 
och vissa vill ha lägre antal fall eller ändrad utbildningsupplägg. 
  

• ”Det är synd att studenterna inte kommer åt LISA. Där finns mycket bra dokument att 
läsa som visar på stöd en läkare kan ha t.ex. bröst colon processen olika PM mm.  

     Det ger en förståelse för att det finns vårdprogram mm. att arbete efter.” 
 

• ”Större frihet i att boka tiden, kanske ha en mall-tid för terminen där vi lägger mer i 
början för att ha tid att reflektera varför vi gör som vi gör. Handledaren en resurs att 
använda – inte kontrollör som det blivit. Vi behöver tänka om i upplägget. Vad 
motiverar studenterna här och nu – inte i vilken ordning vi tycker man ska lära sig.” 

	  
• ”Göra mer omfattande fall och basgruppsträff bara 1 gång per vecka ev. längre tid 

för träffen (3tim) det skulle stimulera till bättre kombination av djup och 
breddinlärning och ge mera tid för diskussion på djupet (och kanske göra det lättare 
att hitta tillräckligt många handledare)” 

	  
• ”Mindre del av undervisningen bör ske med PBL” 

 
• ”PBL är i min uppfattning inadekvat inlärningsverktyg på de 4 första terminer. 

Studenterna saknar helt de baskunskaperna som kan leda till ”problemlösning”. De 
har helt enkelt svårt att begripa problemet överhuvudtaget. (och det är inte rimligt 
förväntan att T2 studenter ska täcka cirkulations-, andnings- och neurofysiologi under 
en termin på ett tillfredställande sätt.” 

 
• ”Ibland undrar jag hur tidseffektivt det är med 1 lärare per 8 studenter i 2 timmar. 

Samtidigt tänkte jag absolut inte basgruppen skall ersättas av något annat. Kanske 
måste inte handledaren vara närvarande hela tiden.” 

 
• ”Arbeta för tydlig återkoppling på prestation, gäller inte bara i basgruppsarbetet” 
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Resultat enligt temat: Handledarkompetens i PBL 
 
Några basgruppshandledare pekade på den pedagogiska kompetensen både gällande i PBL-
metodiken och sina ämneskunskaper kopplade till scenariot som skall lösas i basgrupperna. 
Det framkommer tydligt att det finns två olika drag i handledarnas förslag, då flera vill ha 
ämneskompetenta handledare medan andra har synpunkter på urvalet av 
basgruppshandledarna utifrån utbildning och status inom universitetet. 
 

• ”Ämneskunniga PBL handledare” 
 

• ”Expert basgruppshandledare” flera handledare/termin beroende av expertområde” 
 

• ”Ämneskompetenta handledare dvs. handledare med under visst tema och hellre till 
annan utbildning och leda samma ämnesområde där” 

 
• ”Behövs: -planerad strukturerad utval av bg-handledare 
• utbildning på högre nivå än idag och certifiering av bg-handledare 
• att vara bg-handledare skall ha status och skall vara uppskattad” 

 
Resultat enlig temat: Tydligare målbeskrivningar i PBL 
 
Det finns även basgruppshandledare som menar att läkarprogrammet borde ha tydligare 
målbeskrivningar och de påpekar att det saknas en detaljerad målbeskrivning som skulle 
kunna ge studenterna trygghet. 
 

• ”Tydligare, mer detaljerade inlärningsmål, och handledare guider” 
 

• ”Bättre målbeskrivning= mer detaljerad” 
 

• ”Målen uttryckta i sk. Pyramiderna uppfattas som svårgenomskådliga 
• Tydliga mål leder till ökad trygghet hos studenterna” 

 
Resultat enligt temat: Basgruppsstorlek 
 
Några basgruppshandledare menar att man borde ha ett mindre antal studenter i basgrupperna. 
En del av basgruppshandledarna uppfattar situationen att basgrupperna är för stora idag och 
önskar mindre basgrupper. 
	  

• ”Basgrupperna bör ej ha mer än 8 personer (smärtgräns!)” 
 

• ”Max 6/basgrupp” 
	  

• ”Något mindre basgrupper 5-6st, lättare då för alla att komma till tals/inte kunna 
smita från att bidra” 
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Resultat av övriga synpunkter 
 
Utöver allt dessa förslag förekommer det även andra och med varierande förslag på 
förbättring av verksamheten vilka presenteras nedan under rubriken övriga synpunkter som 
handlar om hur mycket studenterna skall lära sig, hur läraren skall speglas i fallet samt att 
vissa kunskapskällor kritiseras, men även förslag på rekrytering av basgruppshandledare på 
T1. 
	  

• ”Våga lita på starka patientfall, kräv mer blandade angreppssätt. Betona HEL1 
genom hela vägen ur läkarrollens perspektiv. Låt läraren spegla sig i fallen (efter 
basgruppen.)” 

 
• ”Ibland verkar det vara ganska mycket för studenterna att läsa in till en basgrupp 

medan andra gånger är det mindre. Svårt för dem att hinna med då fallen är stora.” 
 

• ”Ökade krav på studenterna, duger inte att titta på Wikipedia eller endast basics”  
 

• ”Jag känner att jag har mycket att erbjuda studenterna dels att inge lugn och den att 
förklara för dem hur det är att studera på läkarprogrammet. Mer engagerade 
nyexaminerade läkare kan vara att föredra på T1” 

4.4 Resultatsammanfattning  

Enligt resultatet år 2013 upplever den undersökta basgruppshandledarpopulationen på 
läkarprogrammet att problembaserat lärande är ett bra verktyg för studenternas inlärning. Ur 
basgruppshandledarnas perspektiv anses handledarfunktionen och handledarrollen ha en 
positiv verkan på studenternas lärande genom den sociala och interaktiva dimensionen. Av 
resultatet kan det även konstateras att basgruppshandledarnas arbetssätt i stort sätt 
överensstämmer med PBL-metodens beskrivningar. Dessutom är, enligt basgruppshand- 
ledarnas upplevelser, PBL en bra metod för den knyter ihop utbildningens teoretiska delar 
med den praktiska verkligheten. 

Enligt handledarnas upplevelser kan det även förekomma vissa kritiska element i metoden 
vilka kan utgöra ett hinder för lärandet i basgrupperna. Eventuella hindrande faktorer kopplas 
till studenternas känsla av otillräcklighet, stress på grund av tidsbrist, för trög diskussion i 
gruppen eller om basgruppsarbetet upplevs kunskapskontrollerande. Vidare upplevs det som 
ett hinder för studenternas inlärning om basgruppsstorleken är för stor eller om handledaren 
saknar kompetens i PBL eller inte agerar i samklang med PBL- metodiken. 

Av resultatet framkommer det att studenternas lärande i basgrupperna enligt 
basgruppshandledarna främjas via interaktion samt via handledarnas underlättande och 
stödjande kommunikativa funktioner samt att studenternas lärande kan hindras av 
gruppdynamiska orsaker eller om handledaren övergår till en mer traditionell lärarroll. 

Ett annat resultat är att basgruppshandledarna har relativt olika syn gällande förslag på 
förbättringsarbetet på PBL och basgruppsverksamheten. Dessa förslag innebär organisatoriska 
synvinklar, ämneskunnig handledarkompetens, tydligare målbeskrivningar, mindre antal 
studenter i basgrupperna samt även andra oförenliga synpunkter.  
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5. DISKUSSION  

I detta avsnitt följer först en metoddiskussion och en kritisk reflektion som sedan följs av en 
analys och en diskussion utifrån undersökningens resultat samt en diskussion om hur 
resultatet förhåller sig till uppsatsens syfte och till den teoretiska referensramen. På slutet ges 
förslag på ytterligare forskning inom verksamheten. 

5.1 Metoddiskussion och kritisk reflektion  

I detta avsnitt diskuteras undersökningsförfarandet samt de viktigaste kriterierna gällande 
kvantitativa undersökningar. Enligt Bryman (2002) finns det tre centrala kriterier gällande 
samhällsvetenskapliga undersökningar. Dessa handlar om studiens reliabilitet, validitet och 
replikation. 

Bryman (2002) menar att reliabilitet handlar om studiens pålitlighet. Ett mått är reliabelt om 
det har stabilitet, det vill säga att om undersökningen genomförs på nytt och man mäter 
samma variabler under liknande omständigheter kommer man att få ungefär samma resultat 
(ibid.). Reliabilitet i den här studien handlar om hur enkäten utformades och hur de statistiska 
analyserna utfördes. Enkäten konstruerades med fyra fasta svarsalternativ samt ett extra 
svarsalternativ som inte tillhörde Likertskalan och som kodades som internt bortfall. Tanken 
med det extra svarsalternativet var att ge lite utrymme för respondenten och inte i alla fall 
tvingas att ta ställning utifrån den fyrgradiga Likertskalan. 

Enkäten var gradstrukturerad och standardiserad. Enligt Trost (2007) innebär standardisering 
att enkäten är likadan för alla och strukturerad innebär att den har fast svarsalternativ. Dessa 
krav är önskvärda i kvantitativa enkätstudier för att förenkla analysen av resultatet. Patel och 
Davidsson (2003) menar att en kvantitativ enkätundersökning med Likertskala bör bestå av 
40-50 påståenden, vilket krav jag har följt med 45 påståenden. Några påståenden kunde 
eventuellt uppfattas som likadana, som exempelvis fråga nummer 10 och 13 eller att vissa 
påståenden kunde tolkas på olika sätt som till exempel fråga nummer 25 och 27. Det har 
förekommit ett relativt regelbundet internt bortfall på tre påståenden, nämligen gällande 
nummer 6, 40 och 45 och angående detta bortfall och regelbundenheten kan man endast 
spekulera om varför det har blivit så, dock anser jag att detta inte har påverkat studiens 
resultat på ett betydande sätt. Medan andra påståenden som exempelvis förekommer i tabell 2 
under resultatavsnittet är ställda på så sätt att respondenterna kan ha svarat efter vad som 
förväntas av dem. 

Enligt Trost (2007) kan enkäter som är utformade med Likertskala leda till mekanisk ifyllning 
som kan ha negativ påverkan på reliabiliteten. Jag anser att påståendena var relevanta vilket 
motverkade tendensen till en mekanisk ifyllning. Genom att begränsa respondenternas 
svarsutrymme till en fyrgradig Likertskala anser jag att även generaliseringen av resultatet 
underlättades. I enighet med Brymans (2002) rekommendationer att ytterligare höja 
relibialiteten i enkätundersökningen har jag använt mig av sakfrågor utan värdeladdade ord. 
Programansvarig har varit med och när handledarna fick enkäten att fylla i gavs 
respondenterna möjlighet att ställa eventuella frågor i samband med ifyllandet av enkäten 
vilket enligt Trost (2007) även är fördelaktigt. Gällande mitt urval, som endast baseras på 
läkarprogrammet och en totalundersökning av samtliga basgruppshandledare, var redan givet 
eftersom mitt uppdrag ingår i ett projekt. 

Jag fick hjälp av en person vid datainkodningen till SPSS samt att jag kontrollerade var tionde 
enkät om det överensstämde med datamatrisen i SPSS vilket jag anser ytterligare höjer 
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datakvaliteten och då både reliabiliteten och validiteten. Den data som jag erhöll låg på 
ordinalskalenivå och bearbetades till sifferform på intervallskalenivå. Detta var nödvändigt 
för att den skulle kunna bearbetas i SPSS. Jag är medveten om att ordinaldata inte har samma 
avstånd mellan svarsalternativen men enligt Gunnsjö (1994) är det vanligt att man bortser från 
variablernas ordinala karaktär särskild inom samhällsvetenskaper. Vid databearbetningen 
erhöll jag 5 faktorer (se bilaga 4) och dessa presenterades i tabeller med förtydligande text. 
Dessutom räknades ett indexvariabel fram för respektive faktor för att lättare kunna tolka 
faktorernas innebörd istället för att tolka varje variabel för sig inom faktorerna. Jag anser att 
faktoranalys var ett bra metodval för att upptäcka hur variabler hänger ihop angående 
handledarnas upplevelse i samband med studenternas lärande i basgrupperna. Dessutom 
påpekar även Trost (2007) att kongruens är relevant i enkätundersökningar med Likertskala 
då man ställer ett antal frågor om samma företeelse för att få med alla nyanser och sedan 
räkna fram ett index för att underlätta hanteringen av resultattolkningen utifrån en samlad 
variabel. Bryman (2002) nämner även Chronbach´s Alpha vilket är ett mått på den interna 
reliabiliteten inom faktorerna vilket också räknades fram. 

Därutöver användes univariat deskriptiv statistik för att beskriva vilka faktorer som främjar 
och hindrar studenternas lärande utifrån handledarnas perspektiv vilket enligt Bryman (2002) 
är en godkänd metod för att visa resultatet utifrån det statistiska urvalet. Vidare var enkätens 
sista fråga öppen och av kvalitativ karaktär där handledarna fick möjlighet att beskriva deras 
idéer och förslag gällande förbättring. På denna fråga fick jag låg svarsfrekvens där svaret var 
mer frivilligt och dessa svar citeras efter tematisering. 

Enligt Bryman (2002) innebär validitet att indikatorer utformas i undersökningens syfte för att 
mäta det man verkligen vill mäta. Det vill säga om studien besvarat sitt syfte och 
frågeställningar som avses att mätas. För att uppnå hög validitet i undersökningen utformades 
varje påstående i enkäten efter studiens syfte och frågeställningar samt efter den teoretiska 
referensramen om PBL och handledarskap i PBL i enighet med Brymans (2002) 
rekommendationer. Trost (2007) menar att ifyllandet av enkäter vilka är konstruerade med 
Likertskala kan bli enformiga för respondenten att besvara och därför finns alltid en risk för 
att respondenten hoppar över eller glömmer bort att kryssa i svarsalternativen. Denna 
problematik undveks genom att svarsalternativen skrevs med fet stil vid varje sidbrytning i 
enkäten. Dessutom var jag noggrann med att varje påstående gällde endast en sak vilket enligt 
Trost (2007) höjer validiteten och även minskar möjligheten för eventuella feltolkningar. 

När det gäller studiens generaliserbarhet är detta är en totalundersökning av alla handledare 
på läkarprogrammet. Eftersom svarsfrekvensen var runt 60 procent kan man generalisera 
studiens resultat med försiktighet och mer hypotetiskt. Det går inte att förutse hur andra skulle 
ha besvarat enkätformulären. Vad den externa bortfallet kan bero på kan man endast 
spekulera om, medan det interna bortfallet framförallt berodde på dubbelkryssningar eller att 
respondenten valde alternativet vet ej/ej relevant. Enligt Bryman (2002) handlar intern 
validitet även om hur slutsatser som har dragits hänger ihop vilket jag anser att det gör i den 
här studien eftersom jag endast har dragit slutsatserna utifrån undersökningens resultat. 
Gällande enkätens och resultatets relation till varandra menar jag att det fungerade bra 
eftersom jag kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Den externa validitet (Bryman, 2002) handlar om hur resultaten kan generaliseras utöver 
undersökningskontexten. Jag anser att utifrån resultatet kan handledarnas syn gälla för hela 
läkarprogrammet och även på hela LIU, men eftersom studiens resultat förväntas ge 
användbara kunskaper och då framförallt för läkarlinjens programledning är jag inte särskilt 
intresserad av att generalisera resultatet utanför läkarprogrammet. Studiens största 
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begränsning anser jag är dess representativitet och därför anser jag studiens generalisering 
begränsad och studien kan betraktas mer som en översiktstudie. Den andra begränsningen är 
att faktoranalys inte automatisk leder fram till ett svar på frågan om att göra en ”diagnos” av 
handledningsfunktionen. Jag kunde ha eventuellt använt en annan eller en kombinerad metod 
för att få fram en djupare dimension av handledarskapet vid läkarprogrammet. Även studiens 
resultat tyder på att de kvantitativa och kvalitativa resultaten är mer diversierade och har olika 
karaktär. Man kan fundera på om valet av en annan metod skulle ha lett till ett annat resultat, 
men ändå anser jag att studiens resultat påvisar behov av vissa förändringar.  

Enligt Bryman (2002) är det tredje kriteriet vid samhällsvetenskaplig forskning replikation 
vilket innebär upprepbarhet av en studie, därför anses det viktigt i en kvantitativ ansats att jag 
som forskare beskriver genomförandet av studien för att möjliggöra replikation för andra.  
Genom en detaljerad beskrivning av mitt tillvägagångssätt anser jag att jag har möjliggjort 
replikation för andra.  

5.2 Studenternas lärande genom PBL i basgrupperna ur ett 
handledarperspektiv 

Undersökningens resultat visar med hjälp av faktoranalys fem faktorer som refererar till 
basgruppshandledarnas upplevelser av att arbeta enligt PBL-metoden. 

5.2.1 Handledarnas uppfattning om PBL och basgruppsverksamheten 

Enligt studiens resultat upplever basgruppshandledarna att PBL är ett bra pedagogiskt verktyg 
för läkarstudenternas inlärning vilket bidrar till att studenterna blir självständiga samt att de 
skaffar sig relevanta kunskaper inför deras yrkesverksamhet. Då dagens arbetsliv kräver 
förmåga och metoder för att utöva livslångt lärande för att snabbt och effektivt kunna inhämta 
kunskap vid behov i samband med yrkesutövningen framstår här PBL som en lämplig metod 
för medicinska utbildningar där problemlösning är central och lärandet utgår från studenters 
förståelse (Barrows & Tamblyn, 1980). PBL som metod kan alltså bidra genom att förbereda 
blivande yrkesverksam för den ökande kunskapsmängden (Boud & Feletti, 1997) då ingen 
förväntas vara fullärd efter utbildningens slut (Hammar Chiriac, 2010). 

Arbetet i basgrupperna på läkarprogrammet berikar och bidrar till varje enskild students 
lärande enligt basgruppshandledarna. Silén (2004) beskriver att den grundläggande 
undervisningsformen i PBL är basgruppsarbetet. Dessutom menar Hammar Chiriac (2010) att 
basgruppsarbetet utgör en plattform i lärandet och används samtidigt både som ett mål och ett 
medel i utbildningen, det vill säga mål för att utveckla studenternas samarbetsförmåga och 
medel för att inhämta kunskap. Basgruppen är inte bara ett forum för social konstruktivistisk 
samverkan mellan studenterna utan även basgruppshandledaren är en i gruppen med sin 
stödjande roll.  

Enligt basgruppshandledarna konstrueras kunskap i studentgruppen genom att studenterna får 
möjlighet att bidra med erfarenheter och reda ut sådant som är svårt att förstå. Detta 
överensstämmer med Siléns (2004) syn angående lärande i basgruppen. Detta perspektiv kan 
kopplas till Abrant Dahlgren och Carlsson (2009) som menar att det sociokulturella 
perspektivet på lärande innebär att kommunikativa processer betraktas centrala i inlärningen 
och samspelet är en grundförutsättning för den enskilde studentens lärande.  

Basgruppsarbetet anses verklighetsförankrat av basgruppshandledarna på läkarprogrammet. 
Pettersen (2008) påpekar att Barrows idé med simulerade patienter ligger till grund för dagens 
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basgruppsarbete vars ena syfte är att identifiera brister i studenternas förståelse och den andra 
är att främja studenternas livslånga lärande. Simulerade situationer utgör ett intellektuellt 
tankenätverk i vardagen vilket är tätt bundet till klinisk ”reasononing” precis som läkarens 
arbete i vardagen. Det anses även enligt litteraturen som handlar om PBL att det är mycket 
stimulerande i medicinska utbildningar eftersom studenterna arbetar med sådana problem som 
de kommer att möta i deras framtida yrkesliv. Basgruppsarbetet är viktigt, då de gemensamma 
kommunikationsprocesserna bidrar till förståelse mellan gruppmedlemmarna genom 
intersubjektiv meningsöverföring. 

Handledarna uppger att PBL knyter ihop utbildningens teoretiska delar med den praktiska 
verkligheten på ett bra sätt, vilket är förklarligt då Silén (2004) beskriver att basgruppsarbetet 
grundas på verklighetsbaserade situationer. Även Dewey hävdar att denna typ av lärande kan 
betraktas som ”learning by doing” just på grund av att allt basgruppsarbete utgår från 
verkligheten som utgör en naturlig drivkraft för de enskilda studenternas lärande samt skapar 
engagemang i basgruppen. Det svåraste är att koppla teorin till praktiken och särskilt i 
läkarutbildningen där den kliniska verkligheten är i ständig förändring det vill säga sjukdomar 
förändras och sjukdomsbilder ser annorlunda ut mot vad de gjorde förr och läkaren ställs 
dagligen inför allt större utmaningar. 

5.2.2 Handledarnas uppfattning om sin roll och funktion i basgrupperna 

Trots att det har framkommit i resultatet att en del handledare har blivit utvalda av sin klinik 
till att vara basgruppshandledare verkar resultatet överensstämma med Williams et al. (2011) 
resultat om att handledarnas beteende är konsekvent i PBL. Enligt Skarman (2011) är det 
centralt i handledning att sammanfläta teori med praktik i syfte att utveckla studentens 
professionalitet vilket sker vid alla basgruppstillfällen då studenterna ska lösa 
verklighetsbaserade patientfall som de kommer att möta i sin yrkesroll.  

Resultatet påvisar även att PBL motiverar handledarna att kontinuerligt uppdatera sin 
pedagogiska kompetens enligt behov, för att hjälpa och stödja studenterna på ett optimalt sätt. 
Även Silén (2006) påpekar att pedagogisk kunskap för handledare också är färskvara som all 
annan kunskap och behöver därför uppdateras då och då. Därför rekommenderar Silén (2006) 
att regelbunden handledarutbildning bör erbjudas på varje universitet som arbetar efter PBL 
och detta kan ytterligare tänkas inspirera basgruppshandledarna.  

Majoriteten av handledarna uppfattar sin roll i basgrupperna oftast som passiv, dock medger 
de hur de samtidigt stödjer studenternas lärandeprocess. Handledarnas uppfattning kan 
kopplas till Barrows (1988) beskrivning av handledarens funktion som processhandledning 
där ”fading” innebär att handledaren styr gruppen indirekt det vill säga närvarande men inte 
lägger sig i gruppens arbete. Handledarna bedömer även att studenterna behöver återkoppling 
och då och då brukar de förklara och undervisa i basgrupperna dock ska 
basgruppshandledaren enligt Silén (2004) och Barrows (1988) inte förse studenter med 
kunskap. 

Det framkommer även att enligt handledarna främjas studenternas lärande i basgrupperna av 
den kommunikativa interpersonella dynamiken. Det här är i samklang med litteraturen då 
Silén (2004) menar att det individuella lärandet kombineras med gruppdynamiken i 
basgruppsarbetet. Lärandet beskrivs som en interaktiv process (Ekholm, 2012) där 
handledaren fungerar som kognitivt stöd för studenter i det interaktiva samspelet. Detta kallas 
även för ”scaffolding”. Då handledarna som har deltagit i undersökningen anger att de aktivt 
stödjer studenternas lärande tyds det som att det främjar lärandet i basgruppen och bidrar till 
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utveckling av studenternas metakognitiva förmåga just på grund av den interpersonella 
dynamiken.  

Enligt undersökningsresultatet främjar basgruppshandledarna studenternas metakognitiva 
förmåga genom att utmana studenterna med stimulerande frågor och att betona vikten av 
ständiga reflektioner. Detta ligger i samklang med Barrows (1988) tankar då en 
basgruppshandledare ska tjänstgöra som ”facilitator” och utveckla studenternas tänkande, och 
enligt Barrows (1988) är det viktigast att utveckla studenternas metakognitiva förmåga. Även 
Näslund och Ögren (2010) menar att handledaren ansvarar för struktur och process och 
handledaren ska både ha yrkeskunskaper och pedagogiska kunskaper och fungera som en 
moderator som sätter ord på tankarna. 

Vidare anser handledarna att de främjar läkarstudenternas lärande genom att de aktiverar alla 
basgruppsmedlemmar och bidrar till en god atmosfär. Detta arbetssätt motsvarar Barrows 
(1988) beskrivning av hur en handledare ska agera i basgrupperna. Ytterligare framkommer i 
undersökningen att enligt handledarna främjas studenternas lärande genom gemensamma och 
individuella reflektioner. Schön (1983) menar att det finns två sorters reflektioner angående 
yrkesmässig inlärning, där den första är ”reflection in action” vilket betyder att man skaffar 
sig förståelse och den andra är ” reflection on action” vilket betyder hanteringen av sambandet 
mellan teori och praktik. Båda typerna av reflektion återfinns i basgrupperna, först när 
studenterna kartlägger problemområdet och värderar det individuella inlärningsbehovet och 
sedan löser problemet. Dessutom utgör reflektioner en viktig del i det livslånga lärandet hos 
läkarstuderande och läkare på grund av att verkligheten ständigt kräver eftertanke och 
reflektionen knyter verklighetens frågor till kunskapsinhämtning i läkarens praxis. 

Handledarnas syn på och uppfattning om sitt arbete i basgrupperna överensstämmer med 
Kechagias (2007) och Theodorssons (2013) uppdragsbeskrivning där handledaren ska ha god 
kännedom om PBL, mål och aktivt underlätta gruppens arbete genom att ställa frågor, göra 
påpekanden, stimulera diskussionen och ge återkoppling. Samt som Silén (2006) beskriver att 
handledaren underlättar basgruppsarbetet genom att lyssna till gruppens behov och ingripa när 
det behövs.  

Enligt handledarnas upplevelser fungerar handledningsfunktionen bra i basgrupperna dock 
kan det finnas vissa aspekter som kan tänkas hindra studenternas lärande. Resultatet tyder på 
att de flesta handledarna menar att de har relevant kompetens i PBL, och man menar att man 
är medveten om sin roll och enligt deras egen bedömning klarar de av vardagen med 
basgruppsarbete. Enligt Theodorsson (2013) är kompetenskravet för att bli basgrupps-
handledare att man har genomgått en PBL-handledarkurs vilket naturligtvis underlättar 
handledarnas arbete i fall de möter problem i studentgruppen.  

5.2.3 Handledarnas uppfattning om möjliga problemområden i basgrupperna 

Det framkommer även i studien att studenterna har svårt att bedöma om de har lärt sig 
tillräckligt vilket även Woods (1995) beskriver som en nackdel i PBL eftersom lärandet inte 
sker ämnesvis. Dessutom framkommer det att PBL väcker känslor av otillräcklighet som kan 
göra studenterna frustrerade och det kan fungera som en broms i inlärningen. Det är 
tidskrävande att leta information på egen hand, men studenterna är schemalagda till låg 
procent i PBL och därför borde det finnas tillräckligt med tid att läsa och hitta information på 
egenhand och inte hindra lärandet.  
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Handledarna på läkarprogrammet angav även att studenternas motivation påverkar 
basgruppsarbetet negativt. Omotiverade studenter kan delvis ställa till problem med sin 
frånvaro, men även att vara tyst och hindra gruppdynamiken under basgruppsarbete kan 
påverka arbetet negativt. Schwartz et al. (2001) menar också att omotiverade studenter medför 
svårigheter i gruppen. Däremot påpekar Silén och Uhlin (2008) att det är just motivationen 
som driver studenterna i PBL kring vad som ska läras in och vad målet är som ska uppnås.  

Basgruppshandledarna i undersökningen påpekar också att tröga diskussioner i gruppen kan 
bero på tysta individer och detta hindrar grupparbetet. Hammar Chiriac (2010) beskriver även 
att ett problem i gruppen utgörs av att enstaka individer inte bidrar, vilket möjligtvis kan bero 
på att de är dåligt förberedda och det här kan mycket väl bero på avsaknad av motivation. 
Även Tärnvik (2007) påstår att tysta eller dominerande individer medför problem eller dåligt 
förberedda handledare kan hindra gruppens arbete. Handledarna på Hälsouniversitetet är i stor 
utsträckning kliniker med hög arbetsbelastning inom sjukvården och därför kan man anta att 
dessa lärare ofta inte har tillräckligt med tid för att förbereda sig på ett tillfredställande sätt.  

5.3 Främjande och hindrande aspekter i samband med lärande i 
basgrupper ur ett handledarperspektiv 

Undersökningens resultat visar med hjälp av univariat deskriptiv statistik 
basgruppshandledarnas upplevelser av vilka aspekter som främjar respektive hindrar 
studenternas lärande i basgrupperna. 

5.3.1 Aspekter som främjar lärandet 

Enligt undersökningens resultat upplever basgruppshandledarna att PBL-metoden är 
stimulerande för lärandet och bidrar till läkarstudenternas självständighet. Denna syn 
överensstämmer med Hammar Chiriacs (2010) beskrivning om synen på lärande i PBL-
metodiken vilken även är kopplad till en humanistisk människosyn samt till vuxenpedagogik 
som innebär en tilltro till den vuxna individens vilja att lära sig. Knowles (1975) påstår att 
vuxna människor självständigt kan styra sitt lärande efter eget behov och finna sin mening i 
lärandet vilket betraktas stimulerande för individen.  

Basgruppshandledarna som deltog i undersökningen anser att studenternas lärande främjas i 
basgrupperna genom att de får dela erfarenheter med varandra som de har skaffat sig på egen 
hand till följd av det självstyrda lärandet. Hammar Chiriac och Hempel (2008) menar att 
genom det interaktiva kunskapsutbytet skaffar sig studenterna förståelse eftersom varje 
student får möjlighet till att reflektera över sin egen kunskap och förståelse i relation till det 
aktuella inlärningsmålet. Det här är berikande eftersom varje enskild students självstudier 
utgår ifrån det egna behovet, vilket innebär att studenterna läser olika litteratur för att 
införskaffa sig kunskap om det aktuella ämnet som ska läras in. Det innebär även att 
studenterna läser på olika nivåer beroende på deras kunskapsnivå i relation till det aktuella 
inlärningsmålet.  

Silén och Uhlin (2008) påpekar också att basgruppsarbetet genererar olika inlärningsfrågor 
och individuella inlärningsbehov. Dessutom anses kommunikationen inom gruppen främja 
lärandet och på så sätt underlätta problembearbetningen i samband med grupparbetet. Det är 
ganska förståeligt då man tänker sig att studenterna via interaktion i gruppen får möjlighet att 
reflektera över både den egna och den gemensamma kunskapen och på så sätt får alla 
möjlighet att skaffa sig en förståelse och reda ut sådant som är svårt. Det här är egentligen den 
sociokulturella dimensionen av lärandet. Silén (1996) poängterar även att den enskildes 
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kunskap förändras i samspel med andra.  

Resultatet påvisar även att basgruppshandledarna hjälper läkarstudenterna att avgränsa mål, 
både vad det gäller inlärningsmål för det aktuella basgruppstillfället och kursens mål vilket är 
det arbetssätt stämmer med uppdragsbeskrivningen som Kechagias (2007) och Theodorsson 
(2013) givit ut. I studien uppger handledarna även att de medverkar till att skapa ett positivt 
arbetsklimat i basgrupperna, att de är lyhörda för studenternas önskemål och korrigerar om 
diskussionen går fel vilket Silén (1996) beskriver vara bland de viktigaste uppgifterna 
handledarna har och det innebär att de ska arbeta med sakinnehåll, ingripa vid felaktigheter 
och stödja lärandet i gruppen.  

Däremot är det intressant att det enligt statistiken i studien framkommer att de flesta 
basgruppshandledarna menar att basgruppernas storlek är lagom ur ett handledarperspektiv 
ändå ger de flera förbättringsförslag på ett mindre antal studenter i basgrupperna. Det tyder på 
att basgruppshandledarna inte har en enhetlig syn på hur många studenter som ska ingå i en 
basgrupp för att gruppen ska fungera optimalt. 

5.3.2 Aspekter som hindrar lärandet 

Undersökningen påvisar även att det kan förekomma vissa element i basgrupperna som enligt 
handledarna eventuell utgör ett hinder för studenternas lärande. Även Tärnvik (2007) påpekar 
att det kan förekomma basgrupper som fungerar bristfälligt på grund av tysta individer vilket 
sammanfaller med handledarnas beskrivning då de antyder att tröga diskussioner i 
basgrupperna kan hindra studenternas lärande.  

Resultatet påvisar också att studenternas lärande hindras om handledaren börjar undervisa. 
Detta kan kopplas till Siléns (2001) beskrivning av att en handledare kan vara dysfunktionell 
när denne tar över kontrollen och inte stödjer studenternas verksamhet. För att lösa detta 
problem borde även enligt Silén (2006)  universitetet erbjuda regelbundna 
handledarutbildningar för att undvika sådana situationer.  

Ytterligare menar basgruppshandledarna att problem med gruppdynamiken eller att 
basgruppsarbetet upplevs stressande kan utgöra ett hinder för studentgruppens lärande. Men 
även brist på tid att diskutera och bearbeta fallet kan påverka negativt studentlärandet. Vidare 
anser handledarna att studenternas motivationsnivå påverkar basgruppsarbetet vilket kan 
kopplas till Schwartz, Mennin och Webb (2001) som också beskriver att omotiverade 
studenter kan medföra svårigheter i samband med grupparbetet. Det är förståeligt att 
motivation kan både främja eller hindra lärandet mellan studenterna. Omotiverade studenter 
hindrar lärandet i gruppen medan om motiverade studenter hamnar i samma basgrupp blir 
basgruppsarbetet väldigt drivande, stimulerande och effektivt som främjar allas utveckling. 

5.4 Basgruppshandledarnas idéer och förslag till förbättring av PBL och 
basgruppsverksamhet  

Ungefär en tredjedel av de tillfrågade har lämnat svar i fråga om idéer och förbättringsförslag 
av PBL och basgruppsverksamheten i PBL. Resultaten på den öppna frågan kan tolkas som 
att det finns ytterligare aspekter som kan bedömas som hindrande faktorer i studenternas 
lärande ur ett handledarperspektiv. Emellertid är dessa svar tämligen varierande och därför 
grupperades de i fem olika temaområden beroende på deras innebörd. 
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5.4.1 Förbättringsförslag angående organiserandet 

Det första temaområdet handlar om olika organisatoriska aspekter som enligt 
basgruppshandledarnas syn skulle kunna förbättras. En av handledarna nämner att det är synd 
att studenterna inte kommer åt LISA (Landstingets Intranät) där det finns mycket användbart 
material för läkarna som även skulle gynna läkarstudenternas lärande.  LISA är Landstingets 
Intranät för Anställda där det finns många PM och olika typer av material som skulle kunna 
vara bidrag till läkarstudenternas basgruppsarbete och därigenom främja deras förståelse och 
lärande inför yrkesutövningen. Enligt Barrows (1980) är PBL-metoden stimulerande eftersom 
metoden konfronterar studentens teoretiska kunskaper med yrkespraktik och utvecklar 
studenternas problemlösningsförmåga.  

Enligt resultatet anser handledarna att studenterna borde få arbeta med mer omfattande fall i 
basgrupperna och då bara en gång i veckan med förlängd tid istället för två gånger två timmar 
per vecka, vilket enligt handledarna skulle stimulera studenternas djup- och breddinlärning 
bättre. Dessutom framkommer det att samtidigt skulle underlätta om det fanns tillräckligt 
många handledare. Ytterligare anses det av en del handledare att en mindre del av 
undervisningen borde ske med PBL. Egidius (1999) beskriver att själva PBL-metoden är 
flexibel och kan ändras efter behov.  

Det framkommer också att det finns handledare som menar att PBL är en inadekvat metod 
under de första två studieåren eftersom studenterna saknar de baskunskaper som behövs för 
problemlösning. I enighet med denna syn nämns också att en mindre del av undervisningen 
borde ske med PBL. Däremot anses undervisning genom PBL vara framgångsrikt i 
Linköping. Även Rawlings (2012) menar att i den alltmer kunskapsintensiva och 
globaliserade värld som vi lever i är PBL-metodiken värdefull eftersom metoden förbereder 
individen för ett livslångt lärande. Dessutom påpekar Knowles (1975) att 
samhällsutvecklingen medför ett ökat behov av livslångt lärande och då blir det självstyrda 
lärandet, som är en central del av PBL-metodiken, mer tongivande.  

Tanken om att införa att en mindre del av undervisningen skulle ske med PBL kan vara ett 
försök att få vända PBL-undervisningen tillbaka till den traditionella undervisningen av de 
handledare som inte ännu är vana att undervisa med PBL. Det är inte bra att blanda den 
traditionella förmedlingspedagogiken med modern PBL-pedagogik eftersom det förmodligen 
skulle göra studenterna förvirrade. För övrigt skulle detta bryta det traditionella 
undervisningssättet (PBL) på Hälsouniversitetet eftersom universitets undervisning alltid har 
varit PBL-baserat från första början.  

Bland svaren framkommer även att är det är orimligt att förvänta att studenter på termin 2 ska 
lära sig cirkulations-, andnings- och neurofysiologi under en termin på ett tillfredställande 
sätt. Enligt Barrows och Tamblyn (1980) ska utbildade studenter kunna diagnostisera och ta 
hand om patienter på ett effektivt och humanistiskt sätt. Dessutom menar Sandberg (2007) att 
en adekvat utbildning handlar om att ge studenten den adekvata kompetensen. Detta kan 
tänkas vara problematiskt då studenterna står framför en orimlig arbetsbörda under termin två.  

Bland svaren påpekas också att man borde tänka om när det gäller utbildningens upplägg och 
i vilken ordning studenterna ska lära sig de olika inlärningsmålen och enligt denna syn borde 
man prioritera att i början av terminerna lägga tid på en gemensam diskussion för att 
tillsammans reflektera över varför man gör vad under utbildningens gång. Denna önskan 
ligger i enighet med Barrows (1988) beskrivning av PBL-handledarens processfunktion som 
”modeling” vars syfte är att handledaren ska visa hur man ska tänka och varför. Även Silén 
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(2004) påpekar vikten av att ge studenterna en beredskap för att medvetet styra sitt lärande. 
Förslagen kan även kopplas till Barrows (1988) uppfattning om att en av handledarens 
viktigaste uppgifter är att utveckla studenternas metakognitiva förmåga.  

Dessutom framkommer också att handledarna borde arbeta med tydlig återkoppling mot 
studenterna för att utveckla deras metakognitiva förmåga. Handledarens återkoppling bidrar 
dessutom till det som Pettersen (2008) beskriver, nämligen att studenterna får reflektera över 
sina egna kunskaper. Kontinuerliga reflektioner främjar enligt Näslund och Ögren (2010) 
ytterligare individens utveckling och motverkar samtidigt stress. 

5.4.2 Förbättringsförslag angående handledarens kompetens och urval 

Det andra temaområdet handlar om handledarnas kompetens i PBL där det enlig handledarnas 
finns ett behov av planering av urvalet handledare och ett behov av ämneskunniga 
basgruppshandledare. Även Silén beskriver (1996) att basgruppshandledarna upplevde 
svårigheter när de inte hade kunskaper om ämnet. När en handledare saknar ämneskunskaper 
kan denne tänkas ha svårt att driva arbetsprocessen i basgruppen framåt och särskilt när det 
handlar om att avgränsa inlärningsmål. Hammar Chiric (2010) hävdar också att det är viktigt 
att handledarna har pedagogiska kunskaper i kombination med ämneskunskaper.  

Woods (1995) kritiserar även metoden genom att den här typen av lärande är tidskrävande 
och det är osäkert om grupparbetet är fördelaktigt för alla. Ytterligare framkommer även en 
önskan om att basgruppshandledarnas status borde höjas vilket kan tänkas skulle fungera 
stimulerande för handledarna och bidra till att underlätta rekrytering av nya och motiverade 
handledare.  

5.4.3 Förbättringsförslag gällande målbeskrivningar, basgruppsstorlek och övriga 
synpunkter 

Det tredje temaområdet handlar om att ha tydligare målbeskrivningar där handledarnas 
önskan om ett detaljerat och tydlig inlärningsmål i kombination med en handledarguide 
kommer fram.  

Det fjärde temaområdet handlar om basgruppens storlek och önskan efter något mindre 
basgrupper för att främja studenternas lärande och möjliggöra att alla kommer till tals och att 
inte någon inte bidrar. Vinsten med smågruppsdiskussioner är enligt Dolman och Schmidt 
(2010) att de leder till bra memorering av kunskap och stimulerar kompetensutveckling.  

Förutom ovanstående framkommer det även andra blandade synpunkter som t.ex. att låta 
handledaren på slutet av basgruppsverksamheten spegla sig i fallen, eller att ge studenterna 
mer balanserade scenarion för att få en balans i deras studietakt, samt att gärna sätta 
engagerade och nyexaminerade läkare som handledare på termin1 för att stimulera 
studenterna. Även Hammar Chiriac (2010) menar att basgruppshandledarna ska kunna spegla 
studentgruppen eftersom spegling innebär observation, reflektion och återkoppling vilket 
understödjer studenternas lärande.  

Barrows och Tamblyn (1980) påpekar att en nackdel med PBL kan vara att PBL-metodiken 
lyfter fram individens problemlösningsförmåga men att examinationerna framförallt är 
baserade på memorerad faktakunskap. Det är intressant att handledarna i studien inte har 
några synpunkter kring detta. 
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5.5 Slutsatser 

Undersökningens syfte var att kartlägga och analysera hur basgruppsarbetet och studenternas 
lärande upplevs ur ett handledarperspektiv på läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet i 
Linköping, vilket har uppnåtts. Studiens slutsatser kan dras med viss försiktighet eftersom 
andelen som besvarade enkäten var relativt lågt och därför kan slutsatserna betraktas mer som 
hypotetiska istället för definitiva sanningar. Med denna utgångspunkt är det viktigaste 
resultatet i den här studien att PBL ur ett handledarperspektiv anses vara ett bra verktyg för 
läkarstudenternas lärande, som knyter ihop utbildningens teoretiska delar med praktisk 
tillämpning. Man kan även konstatera att basgruppshandledarnas arbetssätt i stora drag 
överensstämmer med PBL-metodens beskrivningar, det vill säga basgruppshandledarna 
fungerar som ”facilitator” i samband med studenternas basgruppsarbete.  

Basgruppsarbetet utgör lärandets sociala dimension enligt basgruppshandledarna vilket via 
interaktion mellan studenterna i kombination med handledarens kommunikativa funktion 
anses främja studenternas lärande i hög grad. Däremot anses vissa negativa element 
förekomma som kan hindra studenternas lärande som exempelvis studenternas känsla av 
otillräcklighet, stress på grund av tidsbrist, för trög diskussion i gruppen eller för stora 
basgrupper, om basgruppsarbetet upplevs kunskapskontrollerande eller om handledaren 
övergår till den traditionella lärarrollen. 

Studiens resultat pekar på att PBL fungerar bra i stora drag, men det behövs dock göras vissa 
modifikationer i utbildningen då PBL-metoden sätter studenten i centrum. En central 
dimension framkommer i den här studien, nämligen att handledarna upplever att utöver en 
bred pedagogisk kompetens ska handledarna även vara ämneskompetenta. Denna syn har 
redan tidigare påpekats av flera PBL-kritiker. Ämneskompetens är inte inkompatibel med 
PBL om vi tänker oss att basgruppstiden är begränsad och sannolikt kan en ämneskompetent 
handledare enklare leda gruppen mot de uppställda målen och de kan bättre avgränsa 
inlärningsmålen än en icke-ämneskompetent handledare. Utifrån studiens resultat och med 
denna utgångspunkt finns ett behov av ämneskunnig handledare, samt tydligare 
målbeskrivningar och mindre basgrupper samt organisatoriska ändringar som stödjer och 
underlättar studenternas lärande. Trots att det inte var studiens syfte att jämföra studiens 
resultat med pilotstudien (Harangi, 2011) som studerade PBL ur ett studentperspektiv finns 
det ändå likheter som är värda att nämnas då båda grupperna önskar mindre basgrupper och 
tydligare målbeskrivningar. Det vill säga att resultatet tyder på ett verkligt behov av 
förbättringsarbete för att behålla och öka läkarutbildningens kvalitet och fokusera ytterligare 
på att sätta läkarstudenterna i centrum.  
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5.6 Förslag på överväganden  

Reflektionerna nedan sammanfattar mina förbättringsförslag baserade på handledarnas svar i 
samband med enkätundersökningen. 

5.6.1 Basgruppen och handledaren  

Enligt resultatet får studenterna i basgruppen olika perspektiv på kunskapen relaterad till fallet 
och därigenom får de möjlighet att hitta svaga punkter i sina egna kunskaper, vilka utgör ett 
mål för vidare läsning hos den enskilda individen och bidrar till ytterligare reflektioner i 
basgruppen som främjar lärandet. Därför betraktas kunskap som socialt konstruerad i PBL-
metodiken. Av den anledningen kan det vara rimligt att rekrytera experthandledare för att 
förbättra resultaten i PBL på läkarprogrammet. Önskan om ämneskunniga handledare är 
relevant eftersom basgruppsarbetet utgår från verklighetsbaserade fall. Just här kan 
handledarens ämneskunskap vara avgörande för att effektivisera basgruppsarbetet utan att 
undervisa, men ge korta förklaringar och styra med att avgränsa inlärningsmålen på ett bättre 
sätt. På så sätt skulle en ämneskunnig handledare i högre grad bidra till studenternas lärande 
och reflektioner än en som inte har de specifika kunskaper som det aktuella basgruppsfallet 
kräver. Om man tänker rent allmänt så är hela sjukvårdsystemet uppdelat efter olika expertis 
just på grund av att exempelvis en gynekolog inte har tillräckliga kunskaper för att behandla 
en hjärtpatient.  

Baserat på resultatet anses studenternas motivation i hög grad påverka basgruppens arbete där 
omotiverade individer anses hindra lärandet och motiverade främja lärandet i basgruppen. En 
persons motivation kan utgå från dennes nyfikenhet vilket kan kopplas till tankar om 
framtiden men kan samtidigt utgå ifrån osäkerhet (kaos och kosmos) som PBL-metoden kan 
skapa enligt Silén och Ulins (2008) tolkning. Studenternas motivation kan förstärkas av en 
stabil och motiverad lärarkår som utför sitt uppdrag med engagemang. Därför skulle det vara 
önskvärt att höja handledarens status, vilket någon har kommenterat i enkäten. Ett alternativ 
till att höja handledarnas status kan vara att utforma en klinisk lärarkår som kan fungera både 
som basgruppshandledare och klinisk lärare. Detta genom exempelvis en delad klinisk och 
universitetstjänst med hög status och som kan fungera som universitetets förlängda arm i 
samband med läkarstudenternas verksamhetsförlagda kliniska undervisning. Detta skulle 
ytterligare kunna kombineras med regelbunden pedagogisk vidareutbildning vilket skulle höja 
både handledarnas kompetens och status. 

5.6.2 Organisatoriska aspekter  

Att rekrytera handledare är inte lätt vilket den kvalitativa datan tyder på där någon nämner att 
det möjligtvis vore lättare att hitta handledare till basgrupperna genom att minska 
grupplärandet till ett tillfälle och dessutom begränsa tiden från två gånger två timmar till en 
gång på tre timmar. Detta alternativ är å ena sidan inte är det mest optimala för studenternas 
professionella utveckling, å andra sidan kan man tänka sig att PBL är flexibel. Även Abrant 
Dahlgren et al. (2005) påpekar att PBL är en flexibel metod som till och med kan användas i 
olika lärmiljöer. Exempelvis Cardozo et al. (2012) införde ett strukturerat arbetssätt vid 
Harvard som visade sig fungera bättre där än vanligt PBL, vilket kan vara ett alternativ att 
överväga för Hälsouniversitetet. Eventuellt skulle universitetsledningen besöka Harvard för 
att få ett personligt intryck och dela erfarenheter med varandra i syftet att skaffa sig 
inspiration för att förbättra och effektivisera läkarprogrammet ytterligare. 
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Förslaget om mindre basgrupper är bra eftersom det ger mer utrymme för enskilda personer 
att uttrycka sig och vara aktiva. Dessutom kan handledaren driva diskussionen på ett mer 
effektivt sätt och aktivera alla vilket bidrar till att utveckla studenternas metakognitiva 
förmåga som Barrows (1988) påpekar som en av handledarens viktigaste uppgifter. Därtill 
kan handledaren ge effektivare återkoppling både för den enskilda studenten som för gruppen. 
Tyvärr verkar förslaget om mindre basgrupper vara ganska krävande vad det gäller 
tidsaspekten. Dessutom skulle det vara väldigt kostsamt för universitetet att lyfta ut 
handledare från kliniskt arbete, men förslaget skulle möjligtvis gynna studenterna.  

Baserad på Barrows (1980; 1988) tankegång är förslaget om studenternas tillgång till LISA en 
viktig aspekt (även på tidiga terminer), vilket skulle stödja och främja läkarstudenters lärande 
och samtidigt utveckla deras yrkesskicklighet och informationskompetens. Förslaget är 
relativt lätt genomförbart och även ekonomisk fördelaktigt.  

I resultatet påpekas också att studenterna har för stor arbetsbelastning. Här finns ett behov av 
att om studietakten på termin två gör det omöjligt för studenten att skaffa den relevanta 
adekvata kompetensen. Därför är det önskvärt att universitetsledningen tar denna punkt på 
allvar och reder ut hur tung bördan verkligen är för studenterna på termin två.  

En mer detaljerad och lättbegriplig målbeskrivning skulle leda till ökad trygghet hos både 
studenter och handledare i kombination med en lika detaljerad handledarguide för 
handledarna vilket skulle gynna hela verksamheten utan att egentligen kosta något extra. 
Exempelvis skulle Azers (2005), Swanbergs (2009) och Siléns (2008) artikel kunna användas 
som handledarguide. Dessa artiklar skulle enkelt kunna skickas via mail till alla 
basgruppshandledare.  

5.7 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultat skulle det vara önskvärt att närmare undersöka de kritiska element i 
PBL som jag har funnit samt de faktorer som anses hindra lärandet i basgrupperna. Baserat på 
min läsning av litteratur och tidigare forskning verkar det finnas ett behov av kritisk 
granskning inom fältet i framtida forskning. För att få svar på frågan om i vilken utsträckning 
dessa element framkommer skulle man kunna använda sig av en kvalitativ ansats för att få en 
djupare förståelse för dessa problem. Det skulle också vara intressant att undersöka 
handledarperspektivet utifrån kön och se om könsskillnader finns när det gäller hur man 
upplever studenternas lärande och arbetet med PBL. Ytterligare ett annat alternativ skulle 
kunna vara att undersöka hur kopplingen mellan PBL-metodik och utfall ser ut jämfört med 
traditionell undervisning och Case-metodik. 
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BILAGA 1  
 
 

Enkätundersökning om lärarperspektiv på PBL med fokus på 
basgruppsarbete 

 
Hej! 
Vi är några lärare som utför en undersökning rörande PBL på Hälsouniversitetet i syfte att 
förbättra verksamheten och vi skulle vilja ha din hjälp. Enkäten är frivillig att besvara och 
utformad för att ta reda på dina uppfattningar om den undervisning som du är delaktig i.  
Påståendena är uppställda enligt en fyrgradig skala ”av Likerttyp” där du sätter ett kryss för 
det påstående du anser stämmer bäst med din åsikt. Alla enkäter är helt anonyma och 
kommer att kodas och behandlas i statistiskprogrammet SPSS.  

Resultaten kommer att utgöra en grund för en vetenskaplig publikation.  
 

 

 

Tack på förhand! 

Annette Theodorsson 
Anders Ljungman 

Eva Nylander 
Henrik Ahn 
Håkan Hult 

Marta Harangi 
Zoltan Szabo 
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Jag upplever att….  
1  

Tar helt 

avstånd  

från     

 2 

Tar delvis 

avstånd från     

 3 

Instämmer  

delvis                

 4 

Instämmer   

helt 

 

5 

Vet ej /ej relevant 

1. PBL stimulerar studenternas lärande.  

                                                                                                                                                                                                                             
2. PBL motiverar mig att kontinuerligt uppdatera min kompetens som lärare.  

                                                                                                              
3. PBL -undervisning utgår från verklighetsbaserade fall vilket skapar engagemang hos 

    studenterna. 

                                                                                                                 
4.  PBL bidrar till att studenterna skaffar sig relevanta kunskaper inför yrkesutövningen.  

                                                                                                                        
5.  PBL bidrar till självständighet hos studenter. 

                                                                                                                    
6. PBL skapar balans mellan teori och praktik i utbildningen. 

                                                                                                             
7. Basgruppsträffar hjälper studenterna att värdera sina egna kunskaper.  

                                                                                                                     
8. Basgruppsträffar berikar studenternas lärande genom kommunikation och reflektion om 

    ämnet.  

                                                                                                              
9. Basgruppsträffar bidrar till att studenter delar erfarenheter med varandra.    

                                                                                                                                                                
10. I basgruppsträffarna finns tillräckligt utrymme för studenterna att reda ut sådant som är 

      svårt att förstå.  
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Jag upplever att…. 
1 

Tar helt  

avstånd  

från  

2 

Tar delvis 

avstånd från 

 3 

Instämmer  

delvis                

 4 

Instämmer 

 helt 

 

5 

Vet ej /ej relevant 

 

11. Studenterna får stöd i sitt lärande av varandra i basgruppen.  

                                                                                                                    
12.  Diskussioner i basgruppen underlättar problembearbetningen av den aktuella uppgiften.  

                                                                                                                       
13. Det finns tillräckligt utrymme för studenternas reflektioner i basgruppen.  

                                                                                              
14. Rollen som basgruppshandledare stimulerar mig att vara en bra lärare. 

                                                                                                                     
15.  Arbetet i basgruppen bidrar till att studenterna uppnår en djup kunskapsnivå. 

                                                                                                
 16. Jag stödjer studentens lärande genom att hjälpa dem att avgränsa inlärningsmål i  

       basgruppen. 

                                                                                                             
17. Jag hjälper studenterna att nå kursens mål. 

                                                                                                          
18. Jag fungerar som en resursperson i gruppens arbete. 

                                                                                                               
19.  Jag medverkar till att skapa en positiv arbetsklimat i basgruppen. 

                                                                                                         
20. Jag utmanar studenternas lärande med stimulerande frågor. 
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Jag upplever att…. 
1 

Tar helt  

avstånd  

från  

2 

Tar delvis 

avstånd från 

3 

 Instämmer  

delvis                

4 

 Instämmer 

 helt 

 

5 

Vet ej /ej relevant 

 

21. Jag betonar vikten av att studenterna ständigt skall reflektera över den egna   

      lärandeprocessen och kunskapen. 

                                                                                                         
22. Jag medverkar till att alla studenter får komma till tals i basgruppen. 

                                                                                                          
23. Jag ingriper och korrigerar om diskussionen i basgruppen går i fel riktning. 

                                                                                                         
24. Jag driver arbetsprocessen i basgruppen genom att se till att studenterna arbetar med  

      relevanta frågor. 

                                                                                                           
25. Jag är lyhörd för studenternas önskemål gällande deras behov av stöd och hjälp i gruppens  

      arbete. 

                                                                                                                            
26. Studenterna behöver min återkoppling för att stödja deras inlärning. 

                                                                                                                
27.  Jag brukar förklara och undervisa i basgruppen.  

                                                                                                                
28. Min roll som basgruppshandledare är vanligtvis passiv i basgruppen. 

                                                                                                          
29. Jag har ofta problem med gruppdynamiken i basgruppen.   
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Jag upplever att…. 
1 

Tar helt 

avstånd 

från 

 

 2 

Tar delvis 

avstånd från 

3 

 Instämmer 

 delvis                

4 

 Instämmer  

helt 

 

5 

Vet ej / ej relevant 

30. Jag har blivit basgruppshandledare av eget intresse. 

                                                                                                  
31. Jag har blivit utvald av min avdelning/ klinik att vara basgruppshandledare. 

                                                                                                        
32. Jag har relevant pedagogisk kompetens i PBL. 

                                                                                                        
33.  Det är problematiskt för studenterna att bedöma om de har lärt sig tillräckligt.  

                                                                                                  
34. Diskussionerna i basgruppen är tröga.  

                                                                                                                    
35. Basgruppsarbetet är kontrollerande och stressande för studenterna. 

                                                                                                                   
36. Tidsutrymmet för basgruppsdiskussionen är för kort i förhållande till aktuella fallet. 

                                                                                                                       
37. Basgruppens storlek är lagom ur ett handledarperspektiv. 

                                                                                                             
38. Studenternas motivationsnivå påverkar arbetet i basgruppen.  

                                                                                                       
39.Studenterna ställer krav på varandra att vara pålästa vid basgruppsarbetet.   

                                                                                                                                                                                                                                  
40.	  	  Diskussioner i basgruppen skapar osäkerhet hos studenterna om deras kunskapsnivå är  

       tillräcklig.	  
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Jag upplever att…. 
1 
Tar helt 
avstånd 
från 
 

 2 
Tar delvis 
avstånd från 

3 
  

Instämmer 
 delvis                

4 
 Instämmer  
helt 
 

5 
Vet ej / ej relevant 

 
41. Undervisning med PBL väcker känslor av otillräcklighet hos studenterna. 

                                                                                                           

42. PBL kräver stor självdisciplin hos mig som handledare att fungera i enighet med PBL-s   

      krav.  

                                                                                                          

43. Studenterna har svårt att bedöma relevansen i den självständigt sökta studielitteraturen. 

                                                                                     

44.  Enligt min uppfattning är PBL ett bra verktyg för studenternas inlärning. 

                                                                                                           

 45. Det är lättare att undervisa med PBL än på traditionellt sätt. 

                                                                                                         

 

Vilka idéer och förslag har du till förbättring av PBL och basgruppsverksamheten på 
Hälsouniversitetet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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BILAGA 2 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
1. PBL stimulerar studenternas lärande 73 1,00 4,00 3,7123 ,53953 
2. PBL motiverar mig att kontinuerlig  72 1,00 4,00 3,0556 ,82032 
3. PBL utgår från verklighetsbaserade fall 71 1,00 4,00 3,4648 ,69346 
4. PBL bidrar till att skaffa sig relevanta  72 1,00 4,00 3,4306 ,66769 
5. PBL bidrar till självständighet hos  72 1,00 4,00 3,6250 ,59191 
6. PBL skapar balans mellan teori och  64 1,00 4,00 2,9844 ,84501 
7. Bg träffar hjälper värdera stud.  70 2,00 4,00 3,3286 ,69619 
8. Bg träffar berikar stud. lärande genom  73 2,00 4,00 3,5479 ,57834 
9. Bg träffar bidrar till att studenterna  72 2,00 4,00 3,6806 ,49863 
10. I bg. finns utrymme att reda ut som är  73 1,00 4,00 3,1370 ,76947 
11. Studenterna får stöd av varandra i bg. 72 1,00 4,00 3,3194 ,57718 
12. Diskussioner i bg. underlättar  71 2,00 4,00 3,5915 ,57514 
13. Det finns utrymme för reflektion i bg 73 1,00 4,00 3,1370 ,71327 
14. Rollen som bg. handledare stimulerar 72 1,00 4,00 3,2361 ,91148 
15. Arbetet i bg bidrar till  72 1,00 4,00 2,8611 ,69820 
16. Jag stödjer stud. lärande.. avgränsning  71 1,00 4,00 3,5493 ,62767 
17. Jag hjälper studenterna att uppnå  72 2,00 4,00 3,5000 ,60514 
18. Jag fungerar som en resursperson i bg 73 1,00 4,00 3,0137 ,85786 
19. Jag medverkar till positiv arbetsklimat  68 2,00 4,00 3,6765 ,50197 
20. Jag utmanar studenternas lärande med  70 1,00 4,00 3,3143 ,71308 
21. Jag betonar vikten av studenternas  71 1,00 4,00 2,9718 ,81015 
22. Jag medverkar till att alla kommer till  72 1,00 4,00 3,5139 ,64988 
23. Jag ingriper och korrigerar om  72 2,00 4,00 3,5417 ,64867 
24. Jag driver arbetsprocessen i bg med  71 1,00 4,00 3,2817 ,70068 
25. Jag är lyhörd för studenternas  70 2,00 4,00 3,5000 ,60792 
26. Studenterna behöver min  71 1,00 4,00 3,0563 ,77252 
27. Jag brukar förklara och undervisa i bg 71 1,00 4,00 2,1690 ,86166 
28. Min roll som bg handledare är  70 1,00 4,00 2,7143 ,83654 
29. Jag har ofta problem med  71 1,00 4,00 1,5634 ,67045 
30. Jag har blivit bg. handledare av eget  73 1,00 4,00 3,2466 ,90953 
31. Jag har blivit utvald av avdelningen  71 1,00 4,00 2,7887 1,24115 
32. Jag har relevant pedagogisk k  72 1,00 4,00 3,3750 ,86297 
33. Det är problematisk för stud…om de  71 1,00 4,00 3,2535 ,67015 
34. Diskussioner i bg. är tröga 70 1,00 4,00 1,8286 ,77966 
35. Bg arbetet är kontrollerande stressande  68 1,00 3,00 1,7206 ,70912 
36. Tidsutrymmet för bg. diskussioner är  71 1,00 4,00 2,0704 ,86724 
37. Bg. storleken lagom ur ett  72 1,00 4,00 3,5139 ,73145 
38. Studenternas motivationsnivå påverkar  71 1,00 4,00 3,8169 ,51575 
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39. Studenterna ställer krav på varandra av  69 1,00 4,00 2,8986 ,73053 
40. Diskussioner i bg. skapar osäkerhet  65 1,00 4,00 2,2769 ,80054 
41. PBL väcker känslor av otillräcklighet  69 1,00 4,00 2,2609 ,83406 
42. PBL kräver stor självdisciplin hos mig  68 1,00 4,00 2,6471 ,91038 
43. Stud.. svårt att bedöma relevansen i  68 1,00 4,00 2,6029 ,79438 
44. PBL är ett bra verktyg för studenternas  72 1,00 4,00 3,5833 ,62235 
45. Det är lättare att undervisa med PBL 
än traditionellt sätt 

61 1,00 4,00 2,4590 ,97594 

Valid N (listwise) 44     

 
 
 
 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Faktor1 67 1,25 3,50 3,0131 ,40948 
Faktor2 66 1,89 4,00 3,3636 ,47082 
Faktor3 60 1,00 3,17 1,8000 ,49934 
Faktor4 65 1,00 3,75 2,5077 ,53577 
Faktor5 60 1,25 4,00 3,0917 ,61404 
Valid N (listwise) 50     
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BILAGA 3 
Faktoranalys, rotated component matrix 

 Component 
1 2 3 4 5 

1. PBL stimulerar studenternas lärande ,414 ,341 -
,205 

-
,059 

,325 

2. PBL motiverar mig att kontinuerlig uppdatera min  ,079 ,533 ,037 ,251 ,552 

3. PBL utgår från verklighetsbaserade fall…… ,210 -
,018 

,099 -
,048 

,760 

4. PBL bidrar till att studenterna skaffar sig relevanta  ,751 -
,053 

,038 ,219 ,070 

5. PBL bidrar till självständighet hos studenter ,727 ,151 -
,073 

-
,068 

,129 

6. PBL skapar balans mellan teori och praktik.. ,441 -
,033 

,119 ,242 ,593 

7. Bg träffar hjälper studenterna att värdera sina egna  ,684 ,095 -
,102 

,217 -
,125 

8. Bg träffar berikar studenternas lärande genom  ,700 ,230 -
,294 

,044 ,061 

9. Bg träffar bidrar till att studenterna delar erfarenhet ,573 ,238 ,285 ,060 ,229 

10. I Bg träffarna finns utrymme för att reda ut som är  ,636 ,116 -
,134 

,199 ,297 

11. Studenterna får stöd av varandra i bg ,478 ,121 -
,358 

,180 -
,075 

12. Diskussioner i bg. underlättar problembearbetning.. ,649 ,195 -
,185 

,028 ,250 

13. Det finns utrymme för studenternas reflektioner i bg ,282 ,244 -
,068 

,137 ,327 

14. Rollen som bg. handledare stimulerar.. ,471 ,471 -
,006 

,332 ,014 

15. Arbetet i bg. bidrar till att studenterna uppnår djup  ,570 ,364 -
,140 

,467 ,159 

16. Jag stödjer studenternas lärande…avgränsa  ,403 ,678 -
,201 

,214 -
,031 

17. Jag hjälper studenterna att uppnå kursens mål ,284 ,496 ,184 ,106 -
,107 

18. Jag fungerar som en resursperson i gruppens arbete ,223 ,503 ,250 ,372 -
,163 

19. Jag medverkar till positiv arbetsklimat i bg 
 

,322 ,553 ,036 ,142 ,463 

20. Jag utmanar studenternas lärande med stimulerande  
 

,131 ,625 ,048 ,471 ,076 

21. Jag betonar vikten av att studenterna ständigt skall 
reflektera 

,114 ,660 -
,133 

,061 ,197 

22. Jag medverkar till att alla studenter får komma till tals i  ,056 ,652 -
,118 

-
,039 

,019 

23. Jag ingriper och korrigerar om diskussionen i bg går fel ,403 ,380 ,104 ,394 -
,135 
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24. Jag driver arbetsprocessen i bg med relevanta frågor ,097 ,211 -
,002 

,493 ,091 

25. Jag är lyhörd för studenternas önskemål ,144 ,644 -
,157 

,139 ,025 

26. Studenterna behöver min återkoppling för att stödja  ,100 ,221 -
,141 

,600 ,106 

27. Jag brukar förklara och undervisa i bg ,382 ,132 ,020 ,585 -
,140 

28. Min roll som bg. handledare är vanligtvis passiv i bg. -
,104 

-
,301 

,209 -
,558 

,255 

29. Jag har ofta problem med gruppdynamiken i bg -
,024 

,007 ,491 ,041 ,150 

30. Jag har blivit bg. handledare av eget intresse ,338 ,580 -
,223 

,134 -
,321 

31. Jag har blivit utvald av avdelningen som bg. handledare -
,114 

-
,134 

,034 -
,075 

,670 

32. Jag har relevant pedagogisk kompetens i PBL ,211 ,032 -
,798 

-
,182 

-
,019 

33. Det är problematiskt för stud. att bedöma om de lärt sig  ,091 -
,263 

,495 -
,476 

-
,214 

34. Diskussioner i bg är tröga -
,049 

-
,136 

,688 -
,198 

,308 

35. Bg arbetet är kontrollerande stressande för studenterna -
,018 

-
,291 

,602 -
,295 

-
,180 

36. Tidsutrymmet för bg. diskussioner är för kort.. ,038 -
,065 

,575 -
,127 

-
,050 

37. Bg. storlek lagom ur ett handledarperspektiv ,322 ,065 -
,566 

-
,339 

-
,092 

38. Studenternas motivationsnivå påverkar bg. arbetet -
,017 

,362 -
,127 

-
,487 

-
,055 

39. Studenterna ställer krav på varandra att vara pålästa vid  ,123 ,369 -
,006 

-
,031 

,334 

40. Diskussioner i bg. skapar osäkerhet hos studenterna -
,190 

,023 ,548 -
,154 

-
,111 

41. PBL väcker känslor av otillräcklighet hos studenterna -
,109 

,078 ,505 -
,496 

-
,081 

42. PBL kräver stor självdisciplin hos mig som handledare.. -
,307 

,466 ,019 -
,358 

-
,055 

43. Studenterna…svårt att bedöma relevansen i självsökta  -
,100 

,114 ,393 -
,593 

-
,051 

44. Enligt min uppfattning är PBL ett bra  verktyg för  ,567 ,466 -
,259 

-
,023 

,043 

45. Det är lättare att undervisa med PBL än traditionellt sätt ,168 ,132 -
,207 

,393 ,435 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 9 iterations. 
 


