
EXAMENSARBETE

PEDAGOGUTBILDNINGARNA

PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING
med inriktning mot gymnasielärare

VT 2003
Vetenskaplig handledare: Bert Mårald

2003:032 PED • ISSN: 1402 – 1595 • ISRN:  LTU - PED - EX - - 03/32 - - SE

2003:032 PED

MATS ASPHOLM
JERRY MORIN

Problembaserat lärande i
en flexibel lärandemiljö



Abstrakt 

 

Detta utvecklingsarbete är utfört på Komvux i Kalix med syfte att utveckla och fördjupa 

ett gruppcentrerat lärande genom att använda PBL. Arbetet genomfördes under sex 

veckor och bestod av en inledande planeringsvecka följt av fyra veckor för 

genomförande och avslutades med en utvärderingsvecka. Undersökningen visade att 

eleverna utvecklat sig på följande områden: informationssökning, strukturering, muntlig 

redovisning, kritisk granskning samt arbete i grupp. I utvärderingen fann vi att eleverna 

särskilt uppskattade den ökade gruppkänsla som momentet medförde. De ansåg att 

PBL-momentet skapat en grupp av vad som tidigare var en samling individer. 

Tyngdpunkten i undersökningens avslutande diskussion ligger därför på den 

individualiserade skolan kontra den sociala gemenskapen. 
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1. Inledning 
 

Samhället genomgår en kontinuerlig och allt snabbare förändring, vilket för med sig att det 
blir än viktigare att eleverna lämnar skolan med förmågor som ger dem möjlighet att möta 
och hantera framtiden. Härvidlag kan konstateras att det viktigaste inte längre är de fakta som 
eleven arbetar med utan hennes färdighet och förmåga att använda fakta på ett konstruktivt 
sätt. Givetvis har stoffet fortfarande betydelse, men främst för att kunna skapa begrepp och 
generaliseringar som är hållbara i ett vidare perspektiv. 
 
Gunilla Svingby tar i sin bok SO i fokus upp den nivåindelning som den engelske forskaren 
Shemilt gör vad avser förståelsen av sambandet orsak-verkan. Hon visar hur begrepp och 
generaliseringar spelar en avgörande roll för att kunna förstå och strukturera en alltmer 
komplex verklighet. Då området för det mänskliga vetandet ständigt utökas och förändras bör 
tonvikten i utbildning och skola ligga på att utveckla förmågan att hantera istället för 
förmågan att memorera. I exempelvis ett historiskt förlopp så möjliggör förmågan till 
begreppsbildning och generalisering en övergång från att veta något om det kontextuella till 
att skapa övergripande sammanhangsförståelse. 

 
Svingby trycker vidare på betydelsen av elevaktiva arbetssätt för att utveckla diverse 
färdigheter såsom forsknings- och tankefärdigheter, vilket innebär att på en grundläggande 
nivå observera, anteckna och klassificera information samt att formulera relevanta frågor 
kring ämnet som studeras. Den sociala aspekten av lärande, dvs. att vi lär av och med 
varandra, borde också innebära att relationsfärdigheterna sätts i centrum. (Svingby, 1989) 

 
Metodiken erbjuder många modeller för hur bra och stimulerande pedagogisk verksamhet kan 
bedrivas. Vilken metod som pedagogen skall använda sig av för tillfället beror naturligtvis på 
otaliga faktorer, men ledande pedagoger poängterar dock att ett visst mått av variation bör 
ingå i alla undervisningssituationer. (Marton/Booth, 2000) Problembaserat lärande är en 
metod som onekligen svarar mot de centrala delarna i Svingbys och Marton/Booths 
resonemang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2

 
 
 

1.1 Syfte 
 
Att använda PBL-metoden för att utveckla och fördjupa ett gruppcentrerat lärande.  
 
 
1.2 Frågeställningar 
 
Vår huvudfrågeställning är: 
• Hur har eleverna utvecklat sitt lärande genom att använda PBL-metoden? 
 
För att besvara denna fråga tar vi hjälp av följande tre frågor: 
• Hur uppfattar eleverna arbetsmetoden efter att ha genomfört de planerade övningarna? 
• Hur inverkar ”det flexibla lärandet” på möjligheterna att bedriva problembaserat lärande? 
• Hur fungerar PBL-metoden i ett mindre sammanhang eftersom metoden vanligtvis 

inbegriper ett mer omfattande kollegialt samarbete över ämnesgränserna?  
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Vi kommer att genomföra vår undersökning på Komvux i Kalix. Med tanke på att alla elever 
har individuell studieplan och ingen klassindelning görs har vi valt att utföra arbetet bland de 
historiestuderande. Vidare får vi i vårt arbete ta hänsyn till vår handledares kursplanering. 
 
Det finns naturligtvis alternativ till detta utvecklingsarbete. Ett annat sätt hade varit att mer 
genomgående ta ett historiedidaktiskt grepp på hela arbetet och sätta studieområdena i fokus 
för att därigenom kunna göra en komparativ undersökning av hur olika metoder utfaller under 
inverkan av det flexibla lärandet.  
 
Vi valde dock att inrikta oss enbart på PBL-metoden då de komvuxelever som kommer att 
delta i undersökningen redan har erfarenheter av andra undervisningsmetoder. Detta kommer 
ändå att innebära att ett visst mått av komparation automatiskt ingår vid elevernas värdering 
av metoden. 

 
  

1.4 Definitioner 
 
I denna rapport används en del termer som behöver klargöras för att fastslå vad författarna 
lägger in för betydelse i dem i detta sammanhang. PBL (Problembaserat lärande) förklaras 
ingående i kapitel 1.6. 
 
Vi talar om ett "gruppcentrerat" lärande, detta skall främst ses som en kategorisering som 
innefattar de lärandesituationer där elevantalet, genom indelning eller á priori, är litet. Det är 
värt att poängtera att det lärande som här avses är individens lärande i gruppen. 
 
Med begreppet flexibelt lärande avses den definition som utvecklas i utbildnings-
departementets utredning Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet (SOU 2000:28). 
 
Med termen ”fokusgrupp” menar vi en form av gruppintervju där vi explicit använder oss av 
interaktionen i gruppen. Metoden är en form av diskussionsbaserad gruppintervju i syfte att 
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utröna människors erfarenheter eller åsikter kring vissa fokuserade frågeställningar som på 
förhand är bestämda av forskaren. (Einarsson, Hammar-Chiriac, 2002) 
 
 
1.5 Forskningsöversikt 
 
Nedan redogör vi kortfattat om forskningen som gjorts inom området, samt på vilket sätt den 
valda litteraturen är relevant för vårt arbete.  
 
För att kunna planera, genomföra och utvärdera vår tänkta verksamhet tar vi hjälp av Henry 
Egidius bok Problembaserat lärande. Egidius beskriver i boken, med hjälp av ett flertal 
exempel, hur PBL kan användas. 
 
I en bok med samma namn som ovanstående, Problembaserat lärande, med Helene Hård af 
Segerstad som redaktör utvecklas handledarens roll i tillämpningen av PBL-metoden. Den är 
uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. Den går igenom områdena; gruppdynamik, 
metakognition samt träning och utveckling av handledare. Boken ger oss nödvändigt stöd för 
de moment i vårat arbete där vi ikläder oss handledarrollen. 
 
För att få ett historiskt perspektiv har vi valt att titta på Knud Illeris bok från år 1974, 
Problemorienterad och deltagarstyrd undervisning. Illeris betonar främst samhällsstrukturens 
betydelse för utbildningssystemet och att denna samhällsstruktur bestäms ytterst av 
produktionsförhållandena. Inom utbildningen trycker Illeris främst på två huvudtendenser; 
ökade krav på arbetskraftens kvalifikation samt jämlikhetens betydelse. Boken kan komma 
till nytta i vårat arbete för att ge en bättre bild av de tankar och teorier som i modernare 
publikationer tas för givna. 
 
Slutligen har vi valt Robinsons bok,  Problem-based methodology. V. Robinson argumenterar 
i boken för PBL som ett bättre verktyg för att angripa utbildningsproblem. Hon presenterar 
två studier i skolmiljö för att styrka sin argumentation. Inom PBL används en dialog som är 
både kritiskt granskande och samarbetsfrämjande. I denna bok hittar vi teorier som kan stödja 
vårt arbete med PBL.   
 
 
1.6 Varför PBL? - en bakgrund 
 
Den traditionella kunskapsuppfattningen utgår från att kunskap är kvantitet, förmåga att 
reproducera, det vill säga att likhetstecken sätts mellan ökad kunskap och större 
överensstämmelse med stoffet/läraren, samt att kunskap är av antingen-eller-karaktär. 
Antingen så har man den eller inte. 
 
Genom Lpf-94 har utveckling av förmågan till förståelse satts i centrum. Målet är ändrat till 
att förse eleverna med verktyg att finna sin egen kunskap. Detta är av nödvändighet då det 
inte längre är självklart vilka kunskaper som kommer att anses viktiga i framtiden. Detta 
knyter på ett naturligt sätt an till en modern syn på lärandet som en livslång process, där 
människan fortlöpande måste utveckla och förändra sig själv.(Säljö, 2000, Marton/Booth, 
2000) 
 
PBL är en pedagogisk metod där lärarens/handledarens uppgift är att träna eleverna via arbete 
med underliga eller svårhanterliga situationer till att få ämneskunskaper och att bli insatta i ett 
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verklighets- och kunskapsområde. PBL är ett pedagogiskt förhållningssätt som kan ge bra 
förutsättningar för lärande eftersom det är ett naturligt sätt att lära.(Robinson, 1993) Den mer 
traditionella synen på den enskilde elevens läroprocess liknas ofta vid en tegelstensmodell där 
helheten, d.v.s. muren byggs upp sten för sten utan större förståelse för den enskilda 
tegelstenens funktion innan man ser hela muren. 
 
Att ha en fast ordning för arbetet anses vara nödvändigt när det skall utföras kollektivt. Det är 
viktigt att gruppmedlemmarna befinner sig på samma plats i processen för att de skall kunna 
ha största möjliga utbyte med varandra. 
 
Arbetsgången inom PBL ser ut enligt följande: 
1. Klargör utgångspunkten. Hur uppfattar gruppen utgångspunkten? Finns det termer eller 

begrepp som behöver förklaras? 
2. Brainstorming. Associera fritt kring utgångspunkten. 
3. Systematisera i problemområden. Granska och värdera gruppens kunskap om problem 

områdena. 
4. Välj en eller flera problemformuleringar. 
5. Precisera inlärningsbehov utifrån problemformulering/-arna. 
6. Inhämta kunskap. i relation till inlärningsbehoven. 
7. Bearbeta och belys problemformulering/-arna. Tillämpa bearbetningen på 

utgångspunkten. 
 
Innan en specifik grupp kan tillämpa PBL måste de få möjlighet att gå igenom och förstå de 
olika stegen i metoden. Ett problem med detta är att få eleverna att förstå nyttan med att lägga 
ned tid på att lära sig något som inte direkt är relaterat till att uppnå kursmålen (Hård af 
Segerstad, 2000). 
 
Under 1970-talet till början av 1990-talet var metoden ifrågasatt. Numera är den en 
akademiskt accepterad metod som i varierande grad slagit igenom ute i skolan.   
 
 
2. Styrdokumentsförankring 
 
I detta kapitel redovisar vi hur vi förankrat vårt arbete i de styrdokument och kursplaner som 
reglerar arbetet i kommunala vuxenskolan. 
 
 
2.1 Lpf-94 
 
Mål att sträva mot: 
 
[Att eleven] kan använda sina kunskaper som redskap för att: 
• formulera och pröva antaganden och lösa problem 
• reflektera över erfarenheter 
• kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
• lösa praktiska problem och arbetsuppgifter 
• utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 
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Mål att uppnå: 
 
• har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv 
• har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna 

diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. 
 
 
2.2 Lokal skolplan 
 
• Att eleven står i centrum och betraktas som en social, känslomässig och intelligent 

människa. 
• Att alla elever ska få uppleva olika uttryckssätt för kunskap i ett tillåtande och 

uppmuntrande utvecklingsklimat. 
• Att alla elever ska kunna ta ansvar, fatta beslut och omsätta kunskap i handling. 
• Att ett elevaktivt arbetssätt råder på skolan.  
 
PBL-metoden ger eleverna goda möjligheter att arbeta mot dessa mål. Dessutom verkar Lpf-
94 snegla mot PBL-metoden i utformningen av strävansmålen. 
 
 
2.3 Historieämnets syfte 
 
Enligt kursplanen för historia skall ämnets syfte vara att ”stimulera elevernas nyfikenhet och 
lust att vidga sin omvärld”. PBL-metoden ger eleven möjlighet att undersöka ett 
ämnesområde utifrån det egna intresset. 
 
Vidare syftar ämnet till att ”skapa historisk medvetenhet och bildning […] en förståelse som 
befrämjar samarbete över både sociala, etniska och geografiska gränser. […] stärka 
grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans”. Det gruppcentrerade arbetet 
inom PBL ger eleven möjlighet att öva dessa ”grundläggande” färdigheter.  
 
Slutligen syftar ämnet till ”utveckla ett kritiskt tänkande och analytiskt betraktelsesätt” vilket 
praktiskt övas genom informationsinhämtning och sovring. Men även genom diskussionen i 
gruppen för att komma fram till vilka informationskällor som är relevanta.  
 
 
2.4 Specifika kursmål för historia A 
 
Mål som eleven skall ha uppnått efter avslutad kurs: 
 

• eleven skall kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom 
historiska förändringsprocesser 

 
• eleven skall kunna formulera sina tankar i historiska frågor. 

 
Med avseende på ovan redovisade uppnående mål uppfyller PBL-metoden kraven för 
pedagogiskt arbete inom historia A. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel avhandlar vi vårat elevurval samt vilka datainsamlingsmetoder som vi avser att 
använda oss av. Insamlingsmetoderna är observation, dagböcker, enkät och gruppdiskussion.     
 
 
3.1 Urval 
 
I undersökningen kommer åtta elever att deltaga. Detta urval sammanfaller med antalet elever 
som läser kursen historia A vid Komvux i Kalix. Gruppen har jämn fördelning mellan könen 
och ligger åldersmässigt mellan 20–30 år. Antalet elever i gruppen är idealiskt då en PBL-
grupp bör bestå av 5-8 personer.(Egidius, 1999)  
 
 
3.2 Observation och dagbok 
 
Observationens svåraste problem är att den är subjektiv till sin natur. Men i observationsdelen 
av undersökningen är vi ute efter den egna upplevelsen av det genomförda. Därigenom löser 
vi validitetsproblemet i detta specifika fall. Vad beträffar reliabiliteten har vi en säkring 
genom att vi är två som genomför arbetet därigenom kan vi hitta gemensamma 
nämnare.(Merriam, 1994) 
  
Vi kommer att anta rollen ”observatörer som deltagare”, vilket betyder att vårt syfte är främst 
att observera och inte delta aktivt i gruppens arbete. Genom observation så kan vi 
uppmärksamma, t.ex. beteenden, oenighet, konflikter, aktiviteter eller annat som kan ha blivit 
rutin för deltagarna själva. Som observatörer får vi en direkt inblick i skeendet och vi kan 
själv tolka det som sker och behöver inte lita till deltagarnas minnesbilder vid intervjuer eller 
dylikt.(Einarsson/Hammar-Chiriac, 2002) 
 
Sharan B Merriam ställer i sin bok Fallstudien upp en rad faktorer som bör ingå i en 
observation för att säkerställa att felkällorna blir så få som möjligt. Bland annat tar hon upp 
de faktorer vi anser vara viktiga och som vi vill fokusera vår observation på: miljön, 
aktiviteter och samspel samt svårfångade faktorer som, t.ex. diskreta eller ”självklara” inslag i 
miljön.    
 
Vi och eleverna kommer att föra personliga dagböcker i samband med PBL-sessionerna. I 
dem noteras allt som upplevs som relevant i och kring arbetsprocessen, men också annat av 
kontextuell karaktär som kan ha betydelse kommer att noteras. Dessa dagböcker är elevens 
privata egendom och vi kommer inte att ta del av dem.   

 
 

3.3 Enkätstödd gruppdiskussion 
 
Utifrån våra observationer och dagboksanteckningar kommer vi att formulera ett antal frågor 
som ställs till eleverna i form av en enkät. Tanken är att elevernas egna dagboksanteckningar 
skall fungera som stöd för minnet och främja reflekterandet inför besvarandet av 
enkätfrågorna. Enkäten kommer sedan att utgöra grunden för gruppintervjun som sker i form 
av fokusgrupp. Deltagarna skall i första hand diskutera utifrån enkätens frågeställningar. Vi 
kommer att ta del av enkätens svar i god tid före gruppdiskussionen för att därigenom kunna 
knyta an med relevanta följdfrågor. Vår uppgift under denna diskussion blir alltså att vara 
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moderatorer, d.v.s. fungera som samtalsledare och stöd för gruppen under 
diskussionen.(Einarsson/Hammar-Chiriac, 2002) 

 
 

4. Förberedelser och genomförande 
 
Nedan behandlar vi vår förberedande planering samt de faktorer som vi anser påverkar detta 
utvecklingsarbete, t.ex. det flexibla lärandet och tidsåtgången. Därefter gör vi en genomgång 
av de ändringar i metoden som vi anser att dessa förutsättningar kräver. Slutligen resonerar vi 
kring vår roll under de kommande PBL-sessionerna.  
 
 
4.1 Upplägg av momentet 

 
Vi har planerat att genomföra den undersökande delen av vårat utvecklingsarbete under sex 
veckor av den tredje VFU:n. Första veckan av denna period använder vi för planering av de 
följande fem veckornas aktiviteter där den sista veckan används för enkäten och grupp-
diskussionen.  
 
Momentet inleds, efter planeringsveckan, med en föreläsning om PBL som avser att ge 
eleverna de nödvändiga förkunskaperna som vi anser de behöver för att börja arbeta med 
metoden. Under de följande fyra veckorna som vi kommer att använda för PBL-sessioner 
räknar vi med att avhandla två problemområden.(se bilaga 1).   
 
Vårat upplägg har åskådliggjorts i tabell 1. I tabellen finns endast de schemalagda 
aktiviteterna upptagna. Därutöver tillkommer tid för den individuella handledningen som 
finns att tillgå vid behov. Tiden som eleverna behöver för att inhämta nödvändiga kunskaper 
för problemlösningen ligger också utanför schemat eftersom det står dem fritt att själv avgöra 
hur stor arbetsinsats de vill lägga ned.  
 
  

Veck
a 

Måndagspasset Onsdagspasset 

1 Planering Planering 
2 Teorigenomgång och start 

område 1 
Arbete område 1 

3 Arbete område 1 Avslutning område 1 
4 Start område 2 Arbete område 2 
5 Arbete område 2 Avslutning område 2 

(enkäten delas ut) 
6 Inlämning enkät Utvärdering av det 

genomförda 
 
Tabell 1, Schema över PBL-momentet 
 
 
4.2 Tidsåtgång 
 
I vår planering är vi bundna till för historieämnet schemalagd tid som är två pass i veckan á 
80 minuter. Vidare har vi tänkt oss att använda hälften av varje 80 minuters pass. Detta ger 
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oss två gånger 40 minuter i veckan. Därmed kan den ordinarie undervisningen fortgå på 
halvfart under hela momentet. PBL-sessionerna förlägger vi till den sista halvan av varje 
lektion för att skapa en naturlig övergång mellan det gruppcentrerade och det enskilda 
arbetet. Det möjliggör också att gruppen kan förlänga sessionen vid behov. Utöver denna tid 
ger vi även möjlighet till handledning, individuellt eller i grupp. 
 
Enligt PBL litteraturen krävs mellan 1-2 timmar för varje PBL-session (Egidius, 1999; Hård 
af Segerstad 1997). Vi använder 1/3 av denna tid. Eleverna får heller ingen schemalagd tid 
för faktainsamling utan den sker helt och hållet på egen hand utanför ordinarie skoltid. 
 
Vi anser att denna tidsförkortning är nödvändig under de förhållanden (det flexibla lärandet) 
som råder vid Komvux i Kalix. Dessutom tror vi att de utgör en effektivisering av studierna. 
Genom att inte avsätta tid för faktainhämtning tror vi att eleverna avsätter den tid som behövs 
och som han/hon själv upplever som skälig. Vidare så anser vi, utifrån egen erfarenhet, att två 
timmars arbetspass knappast befordrar effektivitet och intresse.   
 
 
4.3 Det flexibla lärandet 
 
Vid Komvux i Kalix bedrivs så kallat flexibelt lärande, vilket betyder att eleverna ska ha 
möjligheter att bedriva studier utifrån sin egen livssituation. Skolan erbjuder möjligheter att 
på olika vägar (distansstudier via Internet, variabel distans etc.), samt med individuell 
tidsplan kunna fullfölja sina studier med gott resultat. Detta innebär att närvaron under 
lektioner/föreläsningar inte är obligatorisk. Huvudsaken är att eleven följer den individuella 
studieplanen som utarbetas tillsammans med berörda pedagoger. Utifrån den erfarenhet vi fått 
under VFU 1 så bevistar de flesta eleverna lektionerna/föreläsningarna, därför torde PBL-
metoden vara användbar även inom det flexibla lärandet ram. 
 

 
4.4 Ämnesintegrering – ett måste? 
 
I och med att varje elev har en individuell studieplan så omintetgörs i princip så gott som 
varje möjlighet till ämnesövergripande verksamhet. Vissa förespråkare för PBL-metoden, till 
exempel Henry Egidius, menar att ämnesövergripande verksamhet är en vital del av metoden. 
 

I PBL är problemen sådana att de studerande ska sätta sig in i begrepp och 
sammanhang från flera ämnen samtidigt eller från såväl teori som 
praktik.(Egidius, 1999)   

 
Vi anser inte att PBL-metoden med nödvändighet innebär ämnesövergripande studier utan ett 
problem bör kunna formuleras och bearbetas inom ett ämnesområde. Ämnesövergripande 
studier är självklara om det avsätts tillräckligt med tid och resurser för att bearbeta 
problemområdena utifrån sådana perspektiv. Men eftersom olika ämnen ofta tangerar och går 
in i varandra samt skiljs åt av ibland diffusa gränser så finns, enligt vår mening, med 
automatik en tendens till ämnesintegrering i varje enskilt ämne. Detta borde möjliggöra att ta 
ett enskilt ämnesperspektiv på t.ex. ett historiskt problemområde. De övriga ämnena kan då ta 
en mindre framträdande roll utan någon nämnvärd ämnesfördjupning. 
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4.5 Val av problemområden 
 
Vi tror inte att historiestudier bedrivna som en rad isolerade händelser från svunna tider är 
något som befordrar ett ökat intresse för ämnet. Däremot anser vi att historieämnet blir 
intressantare och får större aktualitet genom att länka händelser i det förflutna till större 
skeenden och förlopp. Historieämnet får inte stelna till ett bakåtblickande utan bör kunna 
ansluta till ”den röda tråden”.  
 
Därför har vi valt att formulera våra problemområden så att de stimulerar till reflektioner och 
sambandstänkande kring händelser under olika epoker.  
 
 
4.6 Modifiering av arbetsgången 
 
PBL-metoden har använts inom vårdutbildningar vilket har inriktat metoden mot ett 
”diagnostänkande” där kategorisering är viktig för att kunna koppla ”symptom” till möjliga 
orsaker och sjukdomstillstånd. För att använda metoden effektivt inom ett ämne som historia 
tror vi att vissa delar av metoden bör omprövas, förändras och utvecklas. 
 
Enligt Egidius bok Problembaserat lärande ska PBL-gruppen ”spekulera” i förslag till 
åtgärder, om vad problemområdets aktörer kunnat göra annorlunda och vad de borde ha gjort. 
Denna typ av resonemang har en självklar plats i vårdutbildningar, men inom exempelvis 
historieämnet så är ett slikt förfarande av diskutabelt värde. Hur som helst, med begränsad tid 
till förfogande anser vi att detta moment är mindre relevant. 
 
Mot denna bakgrund ser vi det som synnerligen intressant att pröva huruvida PBL-metoden, 
som kräver både individuellt och gemensamt engagemang, går att bedriva effektivt. Vår 
hypotes är att PBL-metoden, med denna rationalisering, är mycket väl lämpad i en flexibel 
lärandesituation. 
 
 
4.7 Vår roll under sessionerna 
 
De elever som ingår i vår undersökning har inte någon erfarenhet av att arbeta med PBL-
metoden. Därför anser vi att det är viktigt att vi klargör vår roll, dvs. att vi ska fungera som 
handledare och inte som lärare. I och med att PBL-metoden är ny för eleverna och då vi 
arbetar under en kort period bör vi inledningsvis hjälpa eleverna genom att ställa relevanta 
frågor som för arbetet framåt. Målet är dock att så snabbt som möjligt få eleverna att arbeta 
självständigt med ringa inblandning från vår sida. 
 
Inledningsvis kommer vi att hålla en presentation av PBL-metoden med tonvikt på 
arbetsgången. Därefter kommer vi vid avslutningen av de båda problemområdena, efter 
eleverna har formulerat sitt resultat, att hålla en diskussion med dem om resultatet och deras 
upplevelse av momentet. Vi avhåller oss helt från att komplettera det eleverna fått fram. Detta 
då det går emot själva andemeningen med PBL-metoden, d.v.s. att eleverna själva söker 
kunskap. Att som lärare då gå in och ”rätta” deras resultat kan skapa osäkerhet om metodens 
mål.  
 



 

 

10

 
 
 

 
 

5. Resultat 
 
I detta kapitel behandlar vi resultatet av vår undersökning. Här framkommer både elevernas 
och vår upplevelse av det genomförda PBL-momentet samt även elevernas uppfattning om 
oss som handledare/lärare.  
 
 
5.1 Tidsåtgång 
 
Den avsatta tiden för problemområdena uppfattades av eleverna som tillräcklig för skapa en 
djupare förståelse. Under de två inledande sessionerna förlängde gruppen dock lektionstiden, 
då problemanalysen, frågeformuleringen, redovisningen och informationsutbytet dem 
emellan drog ut på tiden. Vi noterade dock att arbetet med det andra problemområdet höll sig 
inom det utsatta 40 minuterspasset. Denna tidsvinst berodde främst på att eleverna var mer 
förberedda och hade strukturerat den information de skulle delge gruppen. Dessutom 
uppvisade de en större förtrogenhet med arbetsmetoden vilket också bidragande till den 
effektivisering som skett. Vid utvärderingen påpekade även eleverna att vid genomförandet 
av det andra problemområdet så bedrevs arbetet mycket effektivare. Vidare rationaliserade 
eleverna genom att ta bort kolumnen ”hypoteser om samband”. Denna upplevdes som ett 
onödigt mellansteg mellan ”problem” och ”frågor att besvara”. (se bilaga 2) 
 
Vad avser den individuella förberedelsetiden har vi inget exakt mått, men enligt elevernas 
utsagor så fann de att metoden kräver mycket eget arbete. Eleverna nämnde även att de kände 
ett ansvar för de individuella arbetsuppgifterna som de kollektivt tilldelade varandra. 
Gruppen ansåg att detta samtidigt både motiverade och stimulerade till ett seriöst för-
hållningssätt till studierna. Vidare påpekade eleverna att genom arbetet med PBL-metoden 
har de utvecklat förmågan att söka information, att kritiskt granska, att sovra material samt att 
strukturera arbetet och att därigenom kunna utnyttja den avsatta tiden mer effektivt.         
 
 
5.2 Det flexibla lärandet 
 
Gruppens deltagare nämner inte direkt det flexibla lärandet som term, utan talar om det med 
andra ord. Främst är det närvaron som diskuteras. Vid varje enskilt tillfälle var fem á sex 
elever närvarande. Vidare så för det flexibla lärandet med sig att vissa elever inte ansåg sig 
kunna närvara under hela lektionstiden på grund av schemakrockar. 
 
Detta fick till följd att vissa frågor från föregående session stod obesvarade. Dessa frågor fick 
gruppen återigen uppdra åt någon av gruppmedlemmarna att besvara till nästa session. Detta 
upplevdes av eleverna som hämmande för gruppens arbete. 
 
En följd av det flexibla lärandet är att det föreligger en risk för atomisering av den enskilde 
eleven. Enligt eleverna befordrar nödvändigtvis inte det flexibla lärandet en naturlig 
interaktion eleverna emellan.  
 
När momentet startade kände eleverna, enligt egen utsago, inte varandra särskilt väl. De 
upplevde att arbetet med PBL-metoden skapat en grupp av vad som förut var en samling 
individer. Detta upplevdes som bra för trivseln och samvaron i gruppen då den ökade sociala 
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gemenskapen blev en positiv sidoeffekt av att lösa problemen tillsammans. Dessutom ansåg 
eleverna att den rutinmässiga redovisningen, som är en del av PBL-metoden, bidrog till att 
avdramatisera den muntliga framställningen som vanligtvis kan kännas något obehaglig. 
Enligt eleverna skulle ett PBL-moment passa bra som inledning av kurser då det befrämjar 
kommunikation och relationsbyggande.   
 
 
5.3 Elevernas syn på de valda problemområdena 
 
Eleverna fann enligt utvärderingen problemområdena intressanta och tankeväckande. 
Speciellt det första problemområdet som behandlade den romerska republikens undergång 
(se bilaga 1). De poängterade även att de fann att arbetet med problemen skapade en känsla 
av ökad sammanhangsförståelse. De ansåg dock att eftersom de valda problemområdena 
hämtades så långt tillbaka i tiden så blir ett normalt biblioteksbestånd något knapphändigt 
med tanke på arbetets nödvändiga ämnesfördjupning. Eleverna ansåg att Internet var en väg 
att komma förbi detta problem men följden blev också att med den informationen följde ett 
större krav på källkritisk granskning.   
 
Vid arbetet fanns en tendens att betrakta problemområdets periferi som en naturlig 
avgränsning. Innanför denna avgränsning fokuserades elevernas intresse medan gränsens 
andra sida fick ligga mer eller mindre outforskad. Då vi försökte få eleverna att lyfta blicken 
och vidga perspektivet så kunde de utan svårighet se problemområdet som en del av ett större 
sammanhang (exempelvis mellan Karl den Stores arv och 1900-talets konflikter mellan 
Tyskland och Frankrike). (se bilaga 1) Men gruppen ansåg sig inte ha tillräckligt med tid till 
förfogande för att göra någon djupare analys av detta.  
 
 
5.4 Elevernas upplevelse av oss som handledare/lärare 
 
I inledningen fanns en stor osäkerhet kring vår funktion som handledare under lektionerna 
samt en viss förväntan att arbetet skulle styras, fördelas och struktureras av oss. I början av 
momentet ansåg vi det nödvändigt att påtala och förtydliga att vår handledarroll inte innebar 
att vi skulle leverera några ”rätta” lösningar utan att detta var upp till gruppen att formulera 
och besvara egna frågeställningar. Ju mer eleverna använde metoden, desto färre ögonkast 
riktades mot oss för stöd och bekräftelse vid problemanalys, frågeformuleringar och 
redovisningar.  
 
Vid den slutliga utvärderingen med eleverna påtalades behovet av mer lärarstyrning i 
inledningen av momentet. Eleverna upplevde att då arbetsmetoden och dess arbetsgång var 
något helt nytt och oprövat, något som skapade en osäkerhet i hela gruppen, så ansågs det 
viktigt att handledarna träder in och sufflerar vid behov. Röster höjdes också för att det 
inledande problemområdet kunde vara helt lärarstyrt eller m.a.o. fungera som en ”testrunda”.  
 
Vid avslutningen av de båda problemområdena fanns en önskan från elevernas sida att lärarna 
skulle gå in och komplettera samt framförallt validera problemlösningarna. Det framkom 
också tydligt i utvärderingen att eleverna ville att lärarna skulle bidra med grundkunskaper 
och emellanåt agera som ”en i laget”.  
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6. Avslutande diskussion 

 
Vi anser att utifrån syftet, alltså att utveckla och fördjupa ett gruppcentrerat lärande, så har 
vårat upplägg fungerat bra. Den hypotes om ämnesintegrering som vi presenterat anser vi 
håller streck. Den tid vi hade till förfogande för genomförande, d.v.s. lektionstid om två 
gånger 40 minuter i veckan, var tillräcklig för att gruppen skulle hinna uppnå en grad av 
fördjupning som möjliggjorde en ökad förståelse av problemområdena, vilket även framkom i 
elevernas utvärdering av det genomförda. Momentets omfattning vad avser antalet veckor 
som använts upplevs av oss som tillräcklig med tanke på längden av vår VFU.  
Våra kriterier för formuleringen av problemområdena anser vi bidragit till det i vårat tycke 
lyckade genomförandet. Måhända hade eleverna, med mera tid till förfogande, kunnat 
ytterligare utforska kopplingarna till den ”röda tråden”, men vi anser att eleverna utnyttjat 
den avsatta tiden mycket väl.  
 
Den förkortning av PBL-sessionernas längd till 1/3 av rekommenderad tid som vi gjort har 
varken vi eller eleverna upplevt som hämmande för arbetets utförande. Eleverna tog bort 
kolumnen ”hypoteser om samband” och rationaliserade därmed arbetsmetoden ytterligare. Vi 
är böjda att hålla med eleverna i deras resonemang om att värdet av att bevara kolumnen 
”hypoteser om samband” kan diskuteras. Några större hinder finns egentligen inte för att gå 
direkt från ”problem” till ”frågor att besvara” (se bilaga 2). Vårat val att delegera planeringen 
av den individuella förberedelsetiden verkar ha fallit väl ut. Eleverna kände, enligt 
utvärderingen, ett ansvar inför gruppen att dra sitt ”strå till stacken” och därigenom så avsatte 
de nödvändig förberedelsetid.   
 
PBL-metoden gör anspråk på att vara ”ett naturligt sätt att lära”. Den korta tid eleverna 
behövde för att behärska arbetsmetoden kan tyda på detta. Eleverna visade allteftersom en 
ökad självständighet och vid arbetet med det andra problemområdet kunde en klar utveckling 
skönjas genom att elevernas förväntan på lärarstyrning avtog. Eleverna lät sig styras av sin 
egen nyfikenhet och viljan att förstå. När gruppen förvägrades läraren i hans traditionella roll 
som bedömare av vad som är relevant visade det sig att de var mer än kapabla att avgöra detta 
själva.  
 
Vid utvärderingen ansåg eleverna att det första problemområdet borde ha genomförts som en 
”testrunda”. Vi fann denna önskan något underlig eftersom genomförandet av det första 
problemområdet i sig hade karaktären av en provomgång. Måhända kan elevernas åsikt i 
frågan härledas ur ett önskemål om att resultatet från det första utförandet inte skulle påverka 
betygssättningen då PBL-metoden var helt ny och oprövad för dem. De ville, genom vår 
komplettering och validering av det producerade resultatet, få anvisningar för hur de skulle 
kunna meritera sig för högsta möjliga betyg i detta nya sammanhang.  
 
Henry Egidius menar i sitt resonemang kring ”bedömning och betygsättning i problem-
baserade studier” att om eleverna är autonoma och professionella i sitt förhållningssätt är de 
angelägna om att inte få några betyg eller diplom som utger dem att vara något de inte är, 
utan de är främst intresserade av att få reda på sina förtjänster och brister så att de kan avgöra 
vad de behöver utveckla mer. (Egidius, 1999) 
 
Vi tycker dock, till skillnad från Henry Egidius, att gruppmedlemmarna i allra högsta grad 
visade intresse för att få våran bedömning av deras arbete utifrån en betygsaspekt. Enligt 
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Egidius resonemang skulle denna betygsiver bero på en avsaknad av självständighet och 
professionalitet. Vi delar inte Henry Egidius uppfattning i denna fråga då det är synnerligen 
professionellt och framförallt rationellt av komvuxelever som siktar på akademiska studier att 
eftersträva så goda betyg som möjligt. Egidius slutsatser innehåller dock en viss logik om han 
begränsar sig till att avse studenter i slutskedet av sina akademiska studier. Men det torde ju 
också vara något märkligt om en universitetsutbildad inte kan räkna ut att höga betyg är en 
konkurrensfördel på arbetsmarknaden.       
 
Att bedriva PBL inom gymnasiet eller vuxenutbildningen går alldeles utmärkt och detsamma 
gäller att betygsätta deltagarnas insatser. Vid utbildningsanstalter som bedriver s.k. flexibelt 
lärande kan det dock uppstå problem med betygsättningen då det flexibla lärandet svårligen 
kan kombineras med obligatorisk närvaroplikt. Under det moment vi genomfört har det visat 
sig att 2-3 personer var frånvarande vid varje enskild PBL-session. I det material som vi 
inledningsvis delat ut fastställde vi att examinationen dels skulle stödja sig på aktivt 
deltagande under sessionerna, dels på det resultat som eleverna skulle presentera i samband 
med slutredovisningen av de båda problemområdena (se bilaga 2). Denna examinationsform 
är tillfredställande i kombination med närvaroplikt, men i ljuset av det flexibla lärandet kan vi 
konstatera att frånvaron inte ska ligga den enskilde i fatet vad avser betyg så länge som den 
individuella studieplanen följs. Med facit i hand hade det kanske varit bättre att få eleverna att 
se PBL-momentet som en chans att få öva de färdigheter som krävs för att nå de högre 
betygen.  
 
Vårat upplägg med två gånger 40 minuters pass i veckan samt att elevernas 
kunskapsinhämtning har skett utanför ordinarie skoltid verkar ha manat till effektivitet. Detta 
särskilt då de flesta av eleverna har ytterligare ämnen som kräver uppmärksamhet samtidigt 
som de enligt egen utsago ville kunna presentera ett så bra material som möjligt. För att 
kunna kombinera dessa något motstridiga intressen har eleverna stimulerats att utvecklat den 
egna förmågan till strukturering, planering och effektivisering. Genom att arbeta med PBL-
metoden sker med automatik en utveckling av individens färdigheter i informationssökning, 
sovring och kritisk granskning av material. Detta har bland annat kommit till uttryck i 
elevernas anmärkningar om bibliotekets begränsningar vad avser ämnesfördjupning och hur 
de därför fått finna andra kanaler för att fylla sina kunskapsbehov. Den sammanhangs-
förståelse som eleverna menar att momentet gett har kommit till uttryck på så sätt att de kan 
se historien som ett förlopp, och inte som en rad ifrån varandra isolerade händelser. 
 
Vidare har de tränat och utvecklat förmågan till gruppsamverkan, fördelning av arbete, 
diskussion och argumentation vilket har skett i ett mycket tillåtande klimat där alla gavs 
möjlighet att bidra med sina åsikter och erfarenheter. De har, genom den ökade 
ansvarskänslan inför gruppen, stimulerats och motiverats i sina studier. Trots uppdelningen 
av arbetet på enskilda gruppmedlemmar har gruppen känt ett kollektivt ansvar för 
slutresultatet som resulterat i att inga frågor lämnats obesvarade. Den ökade sociala 
interaktionen inom gruppen har väsentligen underlättat den muntliga redovisningen av 
insamlat material. Denna ökade självtillit hos den enskilde bör ge effekter även bortom PBL-
sessionerna. Vi har sett en utveckling av elevernas självständighet främst genom en 
minskning vad avser behovet av lärarstöd.  

 
Det flexibla lärandet innebär att närvaron inte är obligatorisk. Vissa elever kan heller inte 
närvara under hela lektionstiden p.g.a. schemakrockar. Detta angav eleverna i utvärderingen 
som en hämmande faktor för gruppens arbete. Men vi anser inte att det var något hinder då 
gruppen ändå presenterade genomarbetade lösningar på problemen. Dessutom handlar PBL-
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metoden om problemlösning vilket även innefattar de praktiska problem som uppkommer 
under arbetets gång. PBL-metoden är utvecklad för att förbereda eleverna för framtiden 
utanför skolan, t.ex. inom arbetslivet, där problemlösningen måste kunna fortgå även i 
händelse av någons frånvaro.  
 
Tanken med det flexibla lärandet är att så långt som möjligt individualisera utformningen av 
kurserna och på så sätt möjliggöra för så många som möjligt att studera. Den målgrupp som 
det flexibla lärandet främst riktar sig till är dem som vill studera men har svårigheter att 
kombinera detta med sin övriga livssituation (arbete etc.). Kan det då finnas några nackdelar 
med individualiserade utbildningar?   
 
Onekligen är det så att en ökad individualisering av skolan sker på bekostnad av grupp-
samvaron och ”det flexibla lärandet” utgör, enligt vår undersökning, inget undantag i detta 
hänseende. Vår utvärdering visar dock att PBL kan vara ett hjälpmedel för att åtminstone 
delvis uppväga denna brist på social samvaro. Elevernas påtalande av gruppgemenskapens 
betydelse, manar till ytterligare eftertanke kring strävandet mot en individualiserad skola.         
 
Den tyske sociologen Ferdinand Tönnies förde i sin bok Gemeinschaft und Gesellschaft ett 
intressant resonemang om den gamla förindustriella gemenskapen i vilken individen till-
delades en identitet utifrån ett nätverk av relationer där liv och arbete var nära integrerat. 
(Runeby, 2001) Befolkningen blev utbildade av sina likar i bondegemenskapen, d.v.s. 
lärandet skedde av och tillsammans med varandra. Alla var förtrogna eller hade en inblick i 
produktionsprocessen från råvara till färdig produkt. Denna utbildningsform skapade 
samhörighet och gemensamma referensramar vilket utgjorde fundamentet för individens 
identitet. (Dewey, 1980) 
 
I och med industrialiseringen försvann denna ”gemeinschaft” och ersattes av en tillvaro där 
ökad specialisering gjorde att människorna förlorade den naturliga samhörigheten, makten 
över det egna arbetet, arbetets innehåll, organisering, avsättning och blev istället alienerad, 
främmande inför sig själv och andra. (Marx/Engels, 1968)  
 
Det nya industrisamhällets behov av bildning och gemenskap fylldes i Sverige av folkskolan 
och folkrörelserna. Idag för väckelsen och nykterhetsrörelsen en tynande tillvaro, intresset för 
engagemang inom fackföreningsrörelsen är synnerligen svalt och idrottsrörelsen har gått från 
en folkligt förankrad gräsrotsrörelse med plats för alla till ett darwinistiskt urgallringssystem 
där agnarna tidigt sållas från vetet. Hur är det då med skolan? 
 
Utan att dra alltför stora växlar på likheten mellan 1800-talets övergång från bonde- till 
industrisamhälle och dagens situation med en övergång från ett kollektivt grepp på utbildning 
till en hög grad av individualisering, så kan man onekligen dra paralleller mellan dessa 
ombildningar. Om vi utgår ifrån att människan är en social varelse samt till detta fogar 
Tönnis och Marx teorier och överför dem på den i nuet fortskridande individualiseringen av 
skolan så är det möjligt att den sociala gemenskapen, som skolan ändå har erbjudit, kan vara 
på väg att förloras. 
 
Det flexibla lärandet är en del av denna nya individualisering och när vi nu tagit steget över 
till informationssamhället har den hierarkiska organisationstanken av skolan övergetts för en 
nätverksbaserad organisation där fokus ligger på den enskilde individen. Organisationen av 
bondesamhällets utbildningssystem är snarlik den ”nya” skolans uppbyggnad dock med 
skillnaden att fokus tidigare förlades på gruppen. Denna nya giv kan leda till att en enda 
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existerande relation blir möjlig, d.v.s. den mellan pedagog och elev. I denna form av nätverk 
sitter pedagogen som spindeln i nätet medan eleven blir flugan som egentligen inte känner 
någon samhörighet med andra flugor i nätet, annat än att de är insekter av samma art.  
 
Hur skall skolan kunna möta samhällets/näringslivets behov av människor med social 
kompetens och förmåga till ”team work” då skolans fokus ligger på den enskilde individen 
och då dennes möjligheter till gruppsamverkan samtidigt har försvårats? Något av en paradox 
är det i alla fall, men måhända är tanken att eleven själv skall utveckla dessa kvaliteter på sin 
kammare. 
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Bilaga 1 

 
Problemområde 1: 
 ”Romerska republikens dödsryckningar” 
 
Roms snabba expansion från en till ytan liten stadsstat till ett rike som omfattade större delen 
av Medelhavsområdet försvagade den republikanska styrelseformen. Korruptionen bredde ut 
sig, eftersom befattningshavarna själva försökte behålla provinsernas rikedomar. De militära 
landvinningarna innebar att ett stort antal slavar kom till Italien, vilket i sin tur ledde till att 
många fattiga romare blev arbetslösa. Ett liknande öde drabbade ofta den enkle romerske 
fotsoldaten, då han vanligtvis inte hade något att komma tillbaka till efter tjänstgöringen i 
armén. När tribunen Tiberius Gracchus år 133 f. Kr. försökte införa reformer till förmån för 
jordlösa mördades han. Nu flyttades soldaternas lojalitet över från staten till härförarna som 
förväntades belöna sina män med landegendomar när de lämnade armen.  
Det dröjde inte länge förrän inbördeskrig bröt ut mellan rivaliserande fältherrar. År 44 f. Kr. 
besegrade den framgångsrike fältherren Julius Caesar alla sina motståndare. När han väl 
övertagit makten, avskaffade han republiken och gjorde sig själv till Roms diktator. Hans 
egenmäktiga handlande oroade vissa konservativa republikaner och senare samma år blev 
Julius Caesar mördad av en grupp konspiratörer.  
 
Efter mordet följde en tid av oroligheter och inbördeskrig. Ceasars arvinge Octavianus gick 
segrande ur striden genom att alliera sig med två av Caesars vapendragare, Marcus Antonius 
och Lepidus, i en pakt som kallas det andra triumviratet. Med tiden kom Octavianus och 
Antonius i konflikt med varandra. Octavianus anklagade Antonius för att vara skrytsam, 
arrogant och en romantisk dåre helt i klorna på Egyptens förföriska drottning Cleopatra. 
Konflikten mellan Octavianus och Antonius utvecklade sig till ren fiendskap och den förre 
besegrade Antonius och Cleopatra vid Actium i Grekland år 31 f. kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Problemområde 2 "Arvet efter Karl den Store" 
 
År 800 e Kr kröns Karl den Store till kejsare av påven Leo III. Då har han lagt under sig hela 
nuvarande Västeuropa förutom engelska öarna, Spanien och Södra Italien. Under Karl den 
Stores livstid hölls riket ihop främst p.g.a. hans starka person och hans hårdföra styressätt. 
Han beskattar även folken i Centraleuropa. 
 
Bland frankerna var det sed att alla söner skulle ha del av arvet. Det gällde hög som låg, från 
kejsare till småbonde. Efter Karl den Stores död år 814 övertogs hela riket av hans enda son, 
Ludvig den fromme. Denne delade i sin tur upp riket i olika omgångar mellan sina söner. De 
var missnöjda med sin lott och snart utbröt ett brödrakrig mellan Ludvig den tyske, Karl den 
Skallige och Lothar. Fred slöts i Verdun 843 och gränser mellan bröderna fastslogs. Lothar 
som kontrollerade kungadömet i mitten fick även kejsarvärdigheten. (Se karta över 
uppdelningen). När Lothar dog år 855 delades hans rike ånyo upp.  
 
Freden i Verdun löste dock inte de grundläggande motsättningarna mellan de två kvarvarande 
konungadömena. År 858 bröt det första fransk-tyska kriget ut och mellan år 900 - 1200 
försökte franska och tyska kungar att bygga starka nationalstater och kom därigenom i 
konflikt om Lothars gamla rike.    
 
(Till denna text har vi även bifogat en karta över Västeuropa med gränserna från 
fredsfördraget i Verdun år 843) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Bilaga 2 
 
ProblemBaserat Lärande 
 
PBL innebär att man utgår från ett historiskt problem. Ett problem behöver inte innebära att 
det är något som är problematiskt i ordets vardagsbemärkelse. Ett problem är helt enkelt 
något som man är intresserad av att skaffa sig ny eller fördjupad kunskap om. Arbetsgången 
inom PBL kallas ”De sju stegen” och ser ut som följer: 
 
1. Gruppen blir bekant med situationen genom att fallet läses högt och begrundas. Här 

förklarar man begrepp uttryck och termer. Fakta noteras i en särskild kolumn. 
 

Fakta i 
texten 

   

 
2. Ett problem avgränsas. Här tar man fasta på det man tycker är konstigt och som man vill 

kunna förklara eller något som är otillfredsställande. 
 

 Problem   

 
3. Problemet analyseras. Nu listar man hypoteser (i en brainstorming) för förklaring av det 

som förefaller gåtfullt eller av det som är otillfredsställande. 
 

  Hypoteser om 
samband 

Frågor att 
besvara 

 
4. Det som kommit fram granskas kritiskt och hypoteserna struktureras. 
5. Kunskapsbehov formuleras för de studier som skall ta vid och pågå fram till nästa 

sammankomst. 
6. Lärande sker i olika former och med användning av olika källor. 
7. Problemet analyseras på nytt. Denna gång med hjälp av kunskap om strukturer,     
      funktioner, systemeffekter, orsakspåverkan osv, som studierna sedan förra    
      sammankomsten lett fram till. Om det är något otillfredsställande föreslås åtgärder  
      för att komma till rätta med det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Examination 
 
Examinationen sker dels genom aktivt deltagande under PBL-sessionerna, dels genom att 
genomföra nödvändiga förberedelser och faktainsamlingar som gruppen kommer överens om 
inför varje session. Momentet avslutats med en skriftlig inlämningsuppgift som gruppen gör 
gemensamt.  
 
Vidare ska ni föra en löpande ”dagbok” under momentet. Dagboken är en individuell uppgift 
och i den noterar ni och redogör för er personliga upplevelse av att jobba med problembaserat 
lärande. Er dagbok är er privata angelägenhet i den meningen att ingen annan kommer att läsa 
den. Ni bestämmer själv vad ni vill delge de andra i gruppen utifrån vad ni skrivit. Dagboken 
är viktig eftersom anteckningarna ska ligga till grund för den enkät som genomförs i samband 
med momentets avslutning.  
 
Under momentet har ni möjlighet till individuell handledning utöver de schemalagda 
lektionerna.   

 
/Hälsningar Jerry och Mats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Bilaga 3 
 
      Enkät för PBL momentet 270103-190203 
 

1. Val av problemområden, vad tycker du om de problemområden som bearbetats? Är de 
intressanta? Är de avpassade till den avsatta arbetstiden?   

 
2. PBL-metoden innebär att planering och redovisning sker i grupp. Faktainsamlingen sker 

individuellt. Vad tycker du om denna arbetsordning? Är den bra/dålig samt på vilket sätt 
kan den förbättras? Är arbetsmetoden svår att lära sig och på vilket sätt kan inlärningen av 
metoden underlättas? Kräver arbetsformen mer eller mindre arbete än andra arbetsformer? 
Hur stor behållning anser du att metoden ger? 

  
3. Vad tycker du om teoriavsnittet och det material om metoden och dess arbetsgång som du 

erhöll vid första PBL-sessionen? Anser du att arbetsgången ”de sju stegen” är nödvändigt. 
Kan den förbättras/förenklas och i så fall på vilket sätt? Förstod du vad metoden gick ut på 
utifrån det inledande teoriavsnittet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




