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Abstract  

This survey aims to investigate and analyze how six teachers on a high school in Stockholm 

reflect on pedagogical aspects of problem based learning( PBL). The survey focuses on ana-

lyzing how the teachers relate to the benefits and problems of PBL and how they reflect on 

the students development. The survey was conducted on a high school and the method used 

for the study was interviews, each taking 30-45 minutes. The outcome of the survey indicates 

that the teachers sees problem based learning as an alternative to what they define as tradi-

tional education regarding its epistemology.  They indicate that PBL allows the students to 

define their own questions, to be carriers of knowledge and to evolve analytic skills in relation 

to the basegroup. Seen from a social constructive point of view, the definition of knowledge is 

linked to power, authority and interests regarding who is allowed to define what knowledge is 

and knowledge just like PBL as a method can in this aspect be seen as institutions of our so-

cial reality. 

 

They survey also shows  that PBL as an institution is changing through externalization of the 

changing roles of both students and teachers, and that puts responsibility on students, teachers 

and everyone who in some way relate to PBL. How the teachers on this particular school re-

lates to PBL and definition of knowledge will effect PBL as an institution through both exter-

nalization and internalization. 

 

Keywords: problem based learning, PBL, knowledge, social constructivism, teachers, stu-

dents, institution 
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1 Inledning 

PBL är en pedagogisk metod som är elevcentrerad, det vill säga att själva problemlösnings-

processen utgår från elevernas egna frågor och hur de bearbetar dessa i basgruppen. Detta 

görs utifrån de åtta steg som presenteras nedan och som beskrivs av Eva Hammar Chirac. I 

februari förra året (2010) presenterades en artikel på Skolverkets hemsida om den nya gymna-

sieskolan och gymnasiereformen som genomförs i år, 2011. Denna artikel inleds med följande 

ord:  
 

 Entreprenörskap ska enligt regeringens nationella strategi löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. 

Just nu arbetar en grupp på Skolverket med att föra in entreprenörskap i gymnasieskolan.1 

 

I artikeln påpekar Jan Schierbeck, ansvarigt undervisningsråd för entreprenörskap, att entre-

prenörskap handlar om attityder, förmågor och ett visst förhållningssätt och om att ta fram 

elevens nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. Dessutom säger Schierback att alla 

elever inom den nya gymnasieskolan kommer att ha möjlighet att läsa kurser om entrepre-

nörskap och företagande. Enligt artikeln så framgår det att entreprenörskap kräver att eleven 

tar egna initiativ och visar nyfikenhet, såsom nämnts ovan, och dessa egenskaper är centrala i 

arbetet med PBL eftersom själva problemlösningsprocessen inom PBL utgår från att eleverna 

i basgruppen utarbetar sina egna frågor och bearbetar dem tillsammans ( detta beskrivs nedan 

i avsnittet ”Vad är PBL?”). Således blir det intressant att diskutera kring hur man kan se på 

egenskaper som initiativförmåga och nyfikenhet i utbildningssammanhang eftersom det är 

egenskaper som eleven förväntas tränas i och utveckla i och med gymnasiereformen. Min 

studie kan ses som ett inlägg i denna diskussion eftersom den undersöker hur lärare på en 

gymnasieskola ser på PBL som pedagogisk metod. 

 

                                                                 
1http://www.skolverket.se/sb/d/3207/a/18940, textförfattare : Ulrika Hallin 
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1.1 Vad är PBL? 

När man arbetar med PBL så presenteras ett problem innan eleverna har inhämtat alla fakta 

och därifrån startar själva problemlösningsprocessen som utförs i basgrupper. Antalet i dessa 

basgrupper kan variera men det bör inte vara större grupper än 8-10 personer i varje grupp. 

Lärarens roll är att i första hand vara en handledare för gruppen, och inte vara den som förser 

studenterna med den kunskap de behöver för att lösa problemet utan handleder enbart bas-

gruppen i dess problemlösningsprocess. 

 

För att kunna förklarare tydligare vad just PBL handlar om rent pedagogiskt så måste några 

viktiga steg i det problembaserade arbetet förklaras och presenteras. Dessaärföljande: 

1) Gruppen blir bekant med ett problem, en situation eller en utgångspunkt och baserat på 

detta klargörs termer och begrepp. 

2) Gruppen “brainstormar” fritt kring problemet. 

3) Gruppen gör en systematisering och värdering av det som kommit fram under 

brainstormingen, det som är oklart förtydligas och det som verkar irrelevant sorteras bort. 

4) Avgränsning. Problemformuleringar avgränsas och preciseras av gruppen. 

5) Konkreta inlärningsbehov formuleras i förhållande till de tidigare problemformuleringarna. 

6) Gruppen inhämtar kunskap, men innan detta sker måste gruppen precisera var och på vilket 

sätt detta skall ske i relation till problemformuleringarna 

7)  Kunskapen som inhämtats av gruppen diskuteras och analyseras i relation till 

problemformuleringarna och belyses på en djupare nivå. 

8) Gruppen utvärderar problemlösningsprocessen.2 

 

 

Dessa steg är centrala när man arbetar med problembaserat lärande och eleven måste tränas i 

att arbeta med dessa steg. 3 Dessa steg som Hammar Chirac presenterar visar att PBL som 

pedagogisk metod utgår från studenternas egna frågor och hur de preciserar, problematiserar 

och bearbetar problemen de handskas med i gruppen( basgruppen). 

 

                                                                 
2Hammar Chirac, 2003, s. 17 
3Hammar Chirac, 2003, s. 17 
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Dock kan dessa steg modifieras och olika skolor som arbetar med PBL som pedagogisk me-

tod arbetar utifrån dessa steg på olika sätt, och utifrån egna tolkningar av dessa steg som över-

ensstämmer med skolans profil och inriktning. Målet för just min studie är att undersöka hur 

några lärare på en gymnasieskola i Storstockholm reflekterar kring just PBL som pedagogisk 

metod. 

1.2 PBL:shistoriskabakgrund 

 

Problembaserat lärande (PBL) som metod har använts i cirka fyra decennier.  Här i Sverige 

har vi ett flertal högskolor, grundskolor och gymnasier som arbetar med PBL som pedagogisk 

metod, däribland Hälsouniversitetet i Linköping och Fryshusets gymnasium och grundskola i 

Stockholm men det var i McMaster University i Hamilton, Canada i början på 1970-talet som 

PBL introducerades i undervisningssammanhang.  

 

Strax efter 1970-talet introducerades PBL som metod inom olika läkarutbildningar och andra 

högre utbildningar inom vården, däribland i Limburguniversitetet i Maastricht, Holland. Dock 

stötte PBL som metod och idé på en del motstånd när den introducerades inom olika vårdut-

bildningar innan den blev alltmer populär och spred sig till andra fält.4 

 

Ambitionen med PBL var att reformera vårdutbildningen eftersom utbildningskommittén på 

McMaster University i Hamilton såg stora brister i vårdutbildningen i slutet på 1960-talet.  

Det man kritiserade i den traditionella vårdutbildningen var att studenterna blev passiva och 

exponerade för alltför mycket information, dessutom påpekade utbildningskommittén att stu-

denterna inte fann utbildningen intressant förrän de påbörjade sin praktik och fick lösa pro-

blem. Därför beslutade utbildningskommittén att vårdutbildningen skulle kretsa kring pro-

blemlösande från allra första början och inte bara under praktikperioderna. 5 

 

 

                                                                 
4Evensen och Hmelo, 2000, s. 5 
5Ibid, s. 53 
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PBL introducerades i Sverige 1986 när Hälsouniversitetet i Linköping började arbeta och ut-

veckla metoden och 1995 introducerades även PBL som metod i deras psykologutbildning6. 

Även Malmö Högskola introducerade PBL i sin tandläkarutbildning under 1980-talet där de 

än idag arbetar med PBL men utefter en egen modell som kallas Malmömodellensom är 

grundad i bland annat aktiverande av tidigare kunskaper och självstyrt lärande.7 

 

                                                                 
6 http://www.liu.se/utbildning/program/psykolog/student/viktiga-dokument/problembaserat-larande-pbl?l=sv 
7 http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fakulteten/Utbildning/ 
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2 Syfteochfrågeställningar 

 

Det övergripande syftet med denna studie att belysa och analysera sex (6) lärares uppfattning-

ar kring Problembaserat lärande (PBL) på en gymnasieskola i Storstockholmsområde. Syftet 

preciseras genom följande frågeställningar: 

 

• Hur ser lärarna på PBL som pedagogiskt verktyg? 

• Hur ser lärarna på förändringsarbete som skett med PBL på den berörda skolan? 

• Vilka möjligheter respektive begränsningar ser lärarna i användandet av PBL när de 

arbetar med elevers allmänna kunskapsutveckling?  

 

 

Syftet blir således att genom intervjuer fånga lärarnas uppfattningar och betraktelser kring 

PBL som metod och hur de relaterar till denna i deras arbete och hur detta kan påverka dem 

och eleverna i arbetet. 
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3 Teoretiskautgångspunkter 

I min tolkning av resultaten i denna studie använder jag mig av socialkonstruktivism, som 

sammanfattningsvis kan beskrivas som en teori som hävdar att vår upplevelse av verkligheten 

är socialt konstruerad.8 Jag utgår ifrån två olika riktningar inom socialkonstruktivismen som-

SorenBarlebo Wenneberg benämner som en kunskapsteoretisk riktning och en ”teori om det 

sociala”. 

 

3.1 En ”teori om det sociala” 

Den senare, ”teorin om det sociala” berör frågor kring hur den sociala verkligheten och före-

teelser i den sociala verkligheten är konstruerade. Barlebo Wenneberg förklarar att detta bety-

der att vi människor kontinuerligt skapar och återskapar sociala institutioner och konkreta 

sociala företeelser och att de sociala handlingar som förutsätter detta är medvetna handlingar. 

På så vis skiljer sig denna riktning inom socialkonstruktivism från andra samhällsteorier som 

förutsätter att sociala handlingar är omedvetna, efter som själva ordet ”konstruktion” i detta 

sammanhang står för en medveten konstruktionsprocess, menar Barlebo Wenneberg. 

Denna riktning inom socialkonstruktivismen som Barlebo Wenneberg presenterar innefattar 

teorier om hur sociala institutioner skapas och återskapas, såsom jag nämnt ovan, vilket Ber-

ger och Luckmann presenterar i sin bok The social constructionofreality – A treatise in Socio-

logyofknowledge. Berger och Luckmans teori om hur institutioner skapas och återskapas för-

klaras genom att människor har en benägenhet att bilda vanor, och dessa vanor sprider sig till 

ett större antal människor; det vill säga att vanorna externaliseras. Detta innebär att dessa va-

nor således redan finns till när en ny människa föds, människan kommer under sitt liv att till-

ägna sig de olika institutionerna som finns; för de finns ju där oberoende av henne, de är en 

                                                                 
8Barlebo Wenneberg,2001,  s. 12 
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objektiv verklighet. Men hon måste även internalisera och legitimera institutionens normer 

och tillägna sig dessa för att bli en social varelse.9 

Berger och Luckmann förklarar även att människan som social varelse samspelar med var-

andra, vilket är förutsättningen för att sociala institutioner bildas och återskapas av männi-

skan, och detta leder till typifiering.  

Typifiering innebär att människor intar vissa sociala roller gentemot varandra och dessa roller 

är knutna till olika sociala fack och till hur de sociala handlingarna fördelas, vilket i sin tur 

leder till att vi tillskriver andra människor typiska motiv för deras sociala handlingsmönster.10. 

I min analys använder jag mig av Berger och Luckmans teori om hur institutioner produceras 

och reproduceras samt Barlebo Wenneberg utveckling av denna teori för att analysera kring 

hur PBL fungerar som institution. 

3.2 En kunskapsteoretisk position 

Den andra riktningen inom socialkonstruktivism som Barlebo Wenneberg benämner som en 

kunskapsteoretisk position blir även relevant för min analys. Denna går ut på att förklara att 

vår kunskap om den sociala verkligheten är konstruerad, det vill säga att vår kunskap om den 

sociala verkligheten inte enbart utgår ifrån de sinnesintryck vi får av verkligheten utan att det 

rör sig om sociala faktorer som bestämmer vad kunskap är i vårt samhälle. Detta förutsätter 

att faktorer som makt och intressen bestämmer vad som kan uppfattas som kunskap och vad 

som inte gör det. ( Barlebo Wenneberg, 2001, s. 81). Barlebo Wenneberg förklarar att denna 

kunskapsteoretiska ståndpunkt innebär att man argumenterar för att materiella ting såsom 

pengar eller en skruvmejsel är ontologisk objektiva, tingen finns till oberoende av om någon 

uppfattar dem genom sina sinnen eller ej, men de sociala fakta och egenskaperna vi tillskriver 

dem är socialt konstruerade. Således blir vår kunskap om dessa ting socialt konstruerade.11 

Denna riktning inom socialkonstruktivism blir relevant för min studie och min analys då jag 

kan relatera denna till hur lärarna reflekterar kring syn på lärande och kunskapssyn och hur de 

relaterar detta till PBL som metod. 

                                                                 
9Berger &Luckmann, 1966, s.60-61 
10Ibid, s.54, Berger &Luckmann 
11Ibid, s.82, Barlebo Wenneberg 
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Ett problem som kan uppstå när man använder socialkonstruktivism som teori är att man lätt 

kan hamna i en problematisk sits när man diskuterar vad som egentligen är socialt konstruerat. 

Det vill säga, har jag börjat föra ett resonemang om att jag anser att kunskap kan vara socialt 

konstruerat kan detta leda till en diskussion kring att även vetenskaplig kunskap är socialt 

konstruerad, och nästa steg blir att man betraktar naturen eller den materiella verkligheten 

som socialt konstruerad – att de materiella tingen uppstår och får sin fysiska form först då vi 

relaterar till dem.  

Här blir det viktigt för mig att tydligt markera vilka aspekter av den socialkonstruktivistiska 

teorin jag berör för att inte blanda ihop begrepp och utgångspunkter för min analys.  

Jag behandlar således inga frågor eller diskuterar kring någon ontologisk idealistisk stånd-

punkt inom den socialkonstruktivistiska teorin, jag berör inte någon diskussion om huruvida 

naturen, den materiella verkligheten eller vår kunskap om vetenskapen är socialt konstruerade 

och att dessa icke kan existera utan att människan relaterar till dem. 

PBL betraktar jag som en social institution i Berger och Luckmanns betydelse, precis som jag 

betraktar kunskap som en social institution och således förutsätter att vår kunskap om den 

sociala verkligheten är konstruerad, och för att undvika den förvirring som kan uppstå har jag 

ovan klargjort för hur jag använder mig av socialkonstruktivism som teori.  
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4 Tidigareforskning 

4.1 Inledning 

Jag har haft svårigheter att hitta forskning om PBL som intar ett reflekterande lärarperspektiv, 

vilket har resulterat i attforskningen som presenteras nedan fokuserar främst på grupprocesser 

och hur elever påverkas av att arbeta med PBL som pedagogisk metod. Detta har jag gjort för 

att läsaren skall få en större förförståelse för hur PBL fungerar i praktiken och hur PBL funge-

rar i utbildningssammanhang. 

 

4.2 Eva Hammar Chiracs studie - Grupprocesser i utbildning: 

En studie av gruppens dynamik vid problembaserat lärande 
 

Eva Hammar Chirac skrev 2003avhandlingen Grupprocesser i utbildning: En studie av grup-

pens dynamik vid problembaserat lärandesom handlar om grupprocesser och gruppdynamik 

inom problembaserat lärande där hon beskriver och analyserar de grupprocesser som uppstår i 

basgruppens arbete med problembaserat lärande. Hammar Chirac har studerat basgrupper på 

ett universitet och analyserat grupprocesserna i dessa basgrupper utifrån Steiners och Bions 

teorier om hur uppgiften som gruppen har karaktäriseras samt om gruppen befinner sig på en 

arbetsnivå eller på ett grundantagandenivå.  

Hammar Chirac beskriver att Steiners teori utgår ifrån att uppgiften som gruppen har kan vara 

addativ, det vill säga att alla basgruppsmedlemmars prestationer och bidrag adderas och vär-

deras lika och ska genomföras samtidigt där gruppen är sammanhållen, eller disjunktiv, då ett 

enda svar får representera gruppen och alla andra svar får ge vika. En grupps uppgift kan även 

karaktäriseras som konjuktiv då gruppen är beroende av att alla klarar av uppgiften, även den 
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svagaste medlemmen, dessutom kan gruppens uppgift beskrivas som kompensatorisk där 

gruppen ger ett gemensamt svar på uppgiften och alla medlemmarnas uppfattningar vägs 

samman för att formulera ett gemensamt svar.12 Slutligen nämner Hammar Chirac att det finns 

uppgifter som kan klassas som komplementära där alla gruppmedlemmar genomför sin indi-

viduella del av e13n uppgift och dessa individuella prestationer slås samman för att bilda ett 

svar på uppgiften 

Bions teori om hur en grupp kan beskrivas som en arbetsgrupp eller grundantagandegrupp är 

även av central betydelse för Hammar Chiracs analys. En grupp som beskrivs som en arbets-

grupp är arbetsinritad och fokuserad på uppgiften men en grundantagandegrupp, som är en 

grupp som på något vis känner sig hotad eller störd och går in i ett tillstånd av något utav 

grundantaganden som är kamp, flykt, parbildning och beroende. En och samma grupp kan 

pendla mellan att vara en arbetsgrupp och grundantagandegrupp.14 

Det som Hammar Chirac visar i studien är att de olika grundantaganden kan fungera både som 

stödjande och hindrande när basgruppen skall genomföra en uppgift, men även om ett grund-

antagande i en basgrupp fungerar som hindrande för själva arbetsuppgiften kan den fungera 

stödjande på ett känslomässigt plan för gruppen och för dess välbefinnande. 15 

Exempel på detta visar Hammar Chirac när hon beskriver hur grundantagandet flykt fungerar 

stödjande för en basgrupp när de överlämnar ett olöst problem till en konsult, och på så sätt 

kan de återigen samla kraft och fokusera på arbetet. Hon beskriver även hur en annan grupp 

faller in i grundantagandet beroende när basgruppsledaren löser och själv ger svar på uppgif-

ten gruppen fått att lösa, vilket blir hindrande för gruppen problemlösande process. 16. Chiracs 

studie är intressant eftersom den fokuserar på grupprocesser inom basgruppen och basgruppen 

är av central betydelse när man arbetar med PBL, och att belysa basgruppens funktion och 

karaktär blir även relevant i min undersökning. 

 

                                                                 
12Hammar Chirac, 2003, s.41-42 
13Hammar Chirac, 2003, s.41-42 
14 Ibid, s.47 
15Ibid, s.201 
16Ibid, s. 187-188 
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4.3 Rahimisstudie - Problem-based and conventional medical 

education from a student perspective – A qualitative analysis 

comparing student`s experience of medical education, ap-

proach to learning and reading comprehension 

 

AmanehRahimis studie fokuserar på att undersöka huruvida PBL är en bättre pedagogisk me-

tod vad gäller studenters förmåga att förstå studieuppgifter, läroplanen samt undersöka om 

PBL som metod genererar en större inlärningsförmåga jämfört med traditionell medicinsk 

undervisning. Han menar att de som förespråkar PBL menar att metoden ger upphov till ett 

mer lustfyllt lärande, därför anser Rahimi att det är av intresse att undersöka hur studenter 

uppfattar PBL jämfört med traditionell medicinsk undervisning.17Rahimis studie är en kvalita-

tiv och jämförande studie där har intervjuat sammanlagt 60 studenter, varav häften utav dem 

går på en medicinsk utbildning där PBL används som pedagogisk metod och hälften går på en 

medicinsk utbildning där PBL inte används. 

Studenterna i Rahimis studie fick i uppgift att läsa en medicinsk artikel och sedan svara på ett 

antal frågor om innehållet i artikeln och hur de hade tänkt när de läst den. Rahimi presenterar 

sedan fyra olika kategorier som handlar om hur studenterna svarat. Den första kategorin klas-

sar Rahimi som undersökande då just denna kategori av studenter fokuserat på att få en över-

gripande bild av artikeln samt att med hjälp av sina tidigare kunskaper kritiskt granska och 

undersöka artikeln. Den andra kategorin som Rahimi beskriver som förståelseinriktad fokuse-

rade på att förstå huvudbudskapet i artikeln, och härmed poängterar Rahimi att skillnaden 

                                                                 
17Rahimi, 1995, s.17 
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mellan den första och den andra kategorin av studenter var att den förra dessutom hade en 

kritisk approach till artikeln.18 

Den tredje kategorin av studenternas svarsalternativ klassar Rahimi som atomistiska, då han 

menar att just denna grupp av studenter fokuserat på att förstå innehållet i olika separata delar 

av artikeln och studenterna försökte memorera viktiga delar i artikeln. Här menar Rahimi att 

en reflexiv hållning till artikeln saknades bland just denna grupp studenter. Slutligen presente-

rar Rahimi den fjärde kategorin av svarsalternativ som han kallar för studietekniksbaserade, 

eftersom svaren på frågorna om artikeln baserades helt och hållet på vilken studieteknik som 

studenterna använt sig av när de läst artikeln.  Rahimi redovisar senare att en tredjedel av de 

60 studenterna han intervjuat faller in i den fjärde kategorin, den studietekniksbaserade, och 

att majoriteten av just dessa studenter kom från universitetet där PBL inte praktiseras.19 

Slutligen menar Rahimi att PBL-studenterna använde sig av djupstrategier när de skulle ta till 

sig ny kunskap och studera nytt material, det vill säga att de inte enbart fokuserar på själva 

innehållet i det material de studerar utan även kritiskt granskar denna, precis som han påpekar 

att tidigare studier visat. Att använda sig av djupstrategier, dyka in i ett material och fokusera 

på ett ämnesområde är något man gör när man arbetar med PBL,vilket Rahimi påpekar i sin 

studie, vilket även är aspekter av PBL som blir relevanta i min egen studie eftersom dessa 

diskuteras av lärarna som ingår i min studie. 

Vidare påpekar Rahimi att båda studentgrupperna, det vill säga både PBL-studenterna och 

studenterna som går en traditionell medicinsk utbildning paradoxalt nog uppvisar i princip 

samma nivå vad gäller inlärningsförmåga.20 Rahimi påpekar även att PBL-studenternas djup-

strategiska approach tycks avta efter några år, de PBL-studenter som gick sin tionde termin 

var i högre grad fokuserade på att förstå själva innehållet i ett material än de PBL-studenter 

som gick sin femte termin, dessutom presterar PBL-studenterna som går sin femte termin 

bättre än de som går sin tionde termin. Rahimi pekar på att en förklaring till detta kan vara 

PBL som pedagogisk metod genomgått en del förändringar och detta kan påverka studenterna. 

Slutligen menar Rahimi att studenter som gått en traditionell medicinsk utbildning har en stör-

re fördel när de kommer ut på praktik eftersom de i större utsträckning tränats till att tillgodo-
                                                                 
18 Ibid, s.86 
19Ibid, s.147 
20Ibid, s.173 
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se sig en kunskapsbas bestående av grundläggande fakta inom olika medicinska områden, 

medan PBL-studenterna tränats till att tänka holistiskt.  

Det blir problematiskt för PBL-studenterna att omsätta sitt holistiska perspektiv till praktik, 

eftersom detta ofta krockar med hur vården rent praktiskt fungerar, menar Rahimi.21 

 

 

4.4 Hmelosstudie - Problem-Based Learning: Effects on the 

Early Acquisition of Cognitive Skill in Medicine 

 

Även Cindy E. Hmelo har utfört en jämförande studie där hon jämför läkarstudenter som stu-

derar på ett PBL-program med läkarstudenter som studerar på ett traditionellt program med 

föreläsningar och labbövningar och deras förmåga att lösa problem. Sammanlagt ingår 76 

studenter från två olika skolor i studien, 36 utav dem går en läkarutbildning där PBL är en 

integrerad del av utbildningen och 40 utav dem går en läkarutbildning där de enbart arbetar 

med PBL en gång per vecka.  Hmelo påpekar att eftersom själva syftet med en läkarutbildning 

är att utbilda människor till läkare så borde man fokusera på att försöka förstå hur studenter-

nas kognitiva förmågor och utveckling påverkas av PBL som metod. 

Hmelo gav alla studenter som ingick i studien olika medicinska problem som de skulle lösa 

under en viss tidsperiod och presenterar resultaten i förhållande till bland annat graden av 

noggrannhet, användandet av vetenskapliga begrepp samt vilka strategier studenterna använde 

för att utveckla olika resonemang.22 

Vad gäller noggrannheten så fick studenterna högre poäng i det slutgiltiga resultatet i studien 

om de kunde utveckla en korrekt hypotes så tidigt som möjligt i problemlösningsprocessen. 

Här visar Hmelo att PBL-studenternas noggrannhet och utvecklandet av en hypotes förbättras 

                                                                 
21Ibid, s 175-177 
22Hmelo, 1998, s.184 
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i högre grad än de övriga studenterna som inte arbetade med PBL, vilket enligt Hmelo visar 

att PBL-studenterna var bättre på att applicera sina tidigare kunskaper på ett medicinskt pro-

blem, detta kan enligt Hmelo förklaras med att PBL-studenterna haft mer erfarenhet av att 

lösa den typen av problem i sin utbildning.23. Hmelo nämner att experter oftast använder sig 

av datadrivna strategier när de skall lösa ett problem, men om problemet är särskilt svårt så 

tenderar de att röra sig mot hypotesdrivna strategier när de löser problemet.  

På samma sätt har Hmelo kategoriserat studenternas problemlösningsstrategier. Hon visar att 

studenterna i början tenderade att använda sig av en blandning av ovan nämnda strategier när 

de löste olika medicinska problem, inklusive omotiverade strategier som kan orsakas av att 

studenten ännu har för lite information om problemet de undersöker. Hmelo påpekar dock att 

PBL-studenterna, efter en tid, använde sig av hypotesdrivna strategier i större utsträckning än 

de övriga studenterna.  Det tog längre tid för övriga studenter att börja använda sig av hypo-

tesdrivna strategier, dock påpekar Hmelo att PBL-studenterna var mer benägna att använda 

omotiverade strategier, även om de avtog med tiden.24 

Vidare menar Hmelo att de första två åren under en läkarutbildning ägnas till stor del till att 

lära studenterna de biomedicinska grunderna för att de på så sätt bättre ska förstå medicinska 

problem de kommer att handskas med, eftersom de i dåläget saknar praktiskt erfarenhet. Un-

der utbildningen skall alla studenters förmåga att använda relevanta vetenskapliga begrepp 

öka, antar Hmelo, men hon antar även att PBL-studenternas förmåga att använda vetenskapli-

ga begrepp skall öka i högre grad eftersom de får lära sig att knyta medicinska problem till en 

kontext.25 

Slutligen visar Hmelo att alla studenters förmåga att använda vetenskapliga begrepp ökade 

över tid, men att ökningen var en aning större hos PBL-studenterna. Hmelo menar att studien 

visat att studenterna påverkas av sin lärandemiljö och att PBL-studenterna uppvisade en större 

förmåga att använda vetenskapliga begrepp och hypotesinriktade strategier i deras problem-

lösningsprocess. 

                                                                 
23 Ibid, s. 185-186 
24Ibid, s. 189-190 
25Ibid, s. 192 
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Hmelo påstår att PBL-studenterna tränas i att inta en hypotesdriven approach till processen, 

vilket även tränar dem att tänka analytiskt. För att en hypotesdriven inlärningsprocess skall 

ske effektivt så måste studentens uppmärksamhet och fokus riktas mot specifika mål inom 

själva problemlösningsprocessen. Detta kan handledaren och basgruppen hjälpa till med, me-

nar Hmelo. Handledaren bistår gruppen med centrala frågor knutna till problemet som senare 

skall utvecklas av gruppen. Dessutom får studenterna arbeta med problem som har anknytning 

till de verkliga problem de kommer att handskas med som verksamma läkare. På så vis tränas 

studenterna i att använda sina kognitiva förmågor, framhäver Hmelo.26 Denna undersökning 

kan ses som relevant då Hmelos slutsatser borde kunna gälla även gymnasielever som arbetar 

med PBL. 

 

4.5 Åstrands studie - När PBS kom till byn – berättelser om 

erfarenheter av Problem Baserad Skolutveckling 

 

Annika Åstrands avhandling När PBS kom till byn – berättelser om erfarenheter av Problem 

Baserad Skolutveckling  är en del av ett större forskningsprojekt om skolutveckling. Skolver-

ket hade genomfört en kvalitetsgranskning i nio kommuner 1998 och efter detta påbörjat de så 

kallade utvecklingsdialogerna för att fungera som ett stöd, det var dessa nio kommuner som 

deltog i ett senare forskningsprojekt om problembaserad skolutveckling som bedrevs vid 

Karlstads Universitet.27  PBS syftade till att fungera som ett stöd för kommunerna, skolor, 

skolledare och lärare i deras utvecklingsarbete. Lärare och skolledare fick utbildning i hur 

man an arbeta med PBS, och då främst fokusera på hur man kan tränga djupare in i ett pro-

blemområde på den egna skolan som man vill analysera närmre.28 

Åstrand beskriver att PBS syftar till att skolledning och lärare på en enskild skola arbetar på 

att utveckla en reflekterande syn på det egna utvecklingsarbetet, som i sin tur skall resultera i 

                                                                 
26Ibid, s. 202 
27Åstrand, 2009, s.5 
28 Ibid, s 7 
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nya metoder och rutiner som direkt påverkar det dagliga arbetet på skolan. Ett problembaserat 

perspektiv på lärande appliceras på så vis på hela organisationen i skolan, vilket inkluderar 

såväl lärare, ledning och elever.29 Åstrands studie har en narrativ utgångspunkt eftersom hon 

analyserar berättelser baserade på intervjuer med lärare, skolledare, förvaltningschefer och 

kommunpolitiker från tre olika kommuner.30 

De slutsatser som Åstrand drar baserade på intervjuerna är bland annat att när man inom sko-

lan utgår från en specifik utvecklingsidé, såsom PBS, blir det svårt att arbeta utifrån denna när 

uppfattningar och tolkningar om just utvecklingsidén går isär. Reflektioner kring utvecklings - 

och förändringsarbete rörande PBL är något som ingår som en del i undersökningen på gym-

nasieskolan. 

 Vidare, menar Åstrand, går det inte att komma ifrån att de lokala tolkningarna av PBS utfor-

mar de ramar och strategier som används i just den kontexten.   Dessutom påpekar hon att 

utvecklingsarbete på en skola, som i just detta fall handlar om PBS, underlättas om politiker i 

kommunen är engagerade i utvecklingsarbetet.  

                                                                 
29Ibid, s. 10 
30Ibid, s. 85 
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5 Material ochmetod 

Studiens empiriska underlag har jag hämtat från en gymnasieskola som ligger i Storstock-

holms område. Den berörda skolan arbetar med PBL, ämnesintegration och har olika inrikt-

ningar. Dessa är bland annat musik, teater, bild och form . Ambitionen är att integrera elevens 

valda inriktning med sin utbildning och på så sätt skapa ett större engagemang och lust till att 

lära hos eleven, dessutom eftersträvar gymnasiet att genom PBL och ämnesintegrering skapa 

en större verklighetsanknytning.  Skolans syn på lärande beskrivs på följande sätt på skolans 

hemsida: 

Lärande sker i ett meningsfullt sammanhang och verkligheten är inte indelad i ämnen. Om olika 

skolämnen integreras kan detta hjälpa elever att se helheter. För att på ett djupare, personligt 

plan erövra kunskap, behöver förutom intellektuella resurser även känslor, värderingar, upple-

velser och erfarenheter aktiveras hos den som lär sig. Skolan har valt problembaserat lärande, 

PBL, som pedagogisk metod och ett utbildningsupplägg där de olika ämnena/kurserna läses in-

tegrerat så långt som möjligt. 

På skolans hemsida beskrivs deras värdegrund, som skall genomsyra skolan och projekt som 

ingår i en större verksamhet som skolan är ansluten till. Denna värdegrund karaktäriseras av 

begrepp som socialt ansvar, engagemang, uppmuntran och respekt. Det som är av central be-

tydelse för skolan och övriga verksamheter i anslutning till denna är ambitionen att överbygga 

motsättningar samt kunna vända ungdomars problem, ilska eller frustration till något positivt 

och kreativt. 

Jag har genomfört en kvalitativ studie baserad på intervjuer, dessa intervjuer är i sin tur base-

rade på en intervjumall som bestod av tolvfrågor utan följdfrågor( se bilaga), varav sex ( 6) 

var bakgrundsfrågor och intervjuerna har spelats in och genomförts på en gymnasieskola i 

Storstockholm. Intervjuerna genomfördes I skolans lokaler och intervjutiden har för varje 

enskild intervju varit mellan 30-45 minuter. Anledningen till att jag valt att använda mig av 

kvalitativa intervjuer som metod för min studie är att själva syftet för studien var att belysa 
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lärarnas uppfattningar kring PBL som pedagogisk metod, mitt fokus har således varit att för-

söka fånga lärarnas egna reflektioner kring detta.  

 

Utav de sex intervjuade lärarna undervisar fyra av dem i teoretiska ämnen, en är teorilärare i 

grunden men arbetar just nu som specialpedagog samt ytterligare en som undervisar i teore-

tiska ämnen och bild men som i grunden är bildlärare . Jag har valt att i huvudsak intervjua 

lärare och personal som har arbetat en längre tid på skolan, dels eftersom de har erfarenhet av 

att arbeta med PBL och dels eftersom jag själv är nyfiken och intresserad av att ta reda på hur 

lärarna arbetar och reflekterar kring PBL som pedagogisk metod.  

 

Jag själv har studerat på skolan där studien genomfördes och av denna anledning kontaktade 

jag lärare som jag själv inte haft under den tid jag studerade på den berörda gymnasieskolan. 

Innan jag påbörjade min undersökning sökte jag tillstånd hos rektor och studierektor på den 

berörda skolan för att genomföra mina intervjuer på skolan. Studierektorn fungerade som kon-

taktperson och han gav mig tio namn att kontakta. Dessa lärare hade valts ut för att de ansågs 

ha tillräckligt lång erfarenhet av att arbeta med PBL.Efter detta skickade jag ut ett mejl till 

dessa tio lärare på skolan där jag berättade vem jag var, gav en kortare sammanfattning av vad 

syftet med studien var, själva temat för studien och vad intervjufrågorna skulle handla om. Av 

dessa tio lärare så svarade sex stycken att de var intresserad av att delta i studien. Vad gäller 

själva genomförandet för intervjuerna så förklarade jag för mina respondenter att intervjun 

skulle spelas in, med deras tillåtelse, och att både deras namn och skolans namn skulle vara 

anonyma i min undersökning. Jag förklarade även att min studie skulle bli allmänt tillgänglig 

för min handledare, examinator och andra berörda lärare på högskolan, samt för andra efter-

som den publiceras. Detta gav samtliga informanter och skolans ledning samtycke för, på så 

vis fanns ett informerat samtycke.31 Namnen på informanterna i studien är fingerade. 

 

                                                                 
31Kvale& Brinkmann, 2009, s.79 
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6 Analysochresultatredovisning 

6.1 Inledning 

I intervjumallen ingick sex (6) stycken bakgrundsfrågor som berörde informanternas, kön, 

ålder, utbildning, antal år de arbetat på skolan och om de valt att arbeta på skolan just för att 

få arbeta med PBL. I studien så ingick det tre kvinnor och tre män, varav fem hade 

lärarexamen i teoretiska ämnen och en hade lärarexamen i bild och form.  Resterande frågor 

presenteras tematiskt och vissa informanter får större utrymme då de varit mer utförliga i sina 

svar på vissa frågor och varit väldigt begränsade i sina svar på andra frågor, vilket försvårat en 

utförlig analys utifrån samtliga informanter på samtliga frågor. 

 

6.2 Presentation av informanterna 

 

Nedan följer en kort presentation av informanterna som medverkat i studien. 

Henrik är 37 år gammal och undervisar i svenska och filosofi, han har arbetat på skolan i 8 år 

och uppgav att han inte hade någon erfarenhet av att arbeta med PBL eller kände till PBL 

sedan tidigare, utan var nyfiken på detta. Lisa, som är 37 år och har arbetat på skolan lika 

länge som Henrik och undervisar i bild valde att arbeta på skolan på grund av sitt sociala 

engagemang, hon hade tidigare arbetat som både fältassistent och fritidsledare och 

attraherades av det faktum att skolan ingick i en större verksamhet där ett flertal sociala 

projekt drivs. Jack, den yngsta av informanterna som är 28 år och som arbetat på skolan i 2,5 

år och undervisar i religion och historia kände inte alls till PBL som metod särskilt väl, utan 

hade bara hört talas om begreppet. Han berättar att han sökte många jobb när han fått sin 

lärarexamen och fick jobb på just den berörda skolan och därför har stiftat bekantskap med 
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PBL som pedagogisk metod i och med sin anställning på skolan. Kristian som undervisar i 

samhällskunskap och är 37 år har precis som Lisa och Henrik arbetat på skolan i 8 år och 

förklarar att han valde att arbeta på skolan just på grund av sitt intresse för PBL som metod, 

han påpekar att han hade andra anställningar som var tillgängliga men att han slutligen valde 

att arbeta på den berörda skolan på grund av sitt intresse för PBL även om han gick ner i lön.  

Annelie, som undervisar i svenska och engelska är 34 år och har jobbat på skolan i 8 år och 

berättar att hon, precis som Kristian valde att söka sig till skolan just på grund av att skolan 

arbetade med PBL. Hon ville arbeta ämnesintegrerat och uttrycker att hon dessutom upplevde 

att arbete med PBL gjorde att hon kunde skapa en större verklighetsanknytning för eleverna. 

Gina, som nu är specialpedagog men som tidigare undervisat i svenska och engelska på 

skolan, är 47 år gammal och valde precis som Annelie att arbeta på skolan eftersom hon var 

intresserad av PBL och att få arbeta med PBL som pedagogisk metod. Gina är den som arbetat 

längst tid på skolan av informanterna, hon har sammanlagt arbetat på skolan i 9 år och under 

denna tid vidareutbildat sig till specialpedagog. 

Studiens syfte var att analysera informanternas uppfattningar kring PBL, och därför har jag 

utformat intervjufrågorna efter detta syfte och frågeställningarna( se inledning). Jag eftersträ-

vade att fånga lärarnas reflektioner kring PBL som pedagogiskt verktyg, och i och med detta 

efterfrågade jag just reflektioner kring kunskapsutveckling, PBL och förändringsarbete samt 

deras syn på kunskap och lärande. Utgångspunkten med studiens syfte var således att fånga 

dessa aspekter av lärarnas relation till PBL som pedagogisk metod, och detta redovisas nedan 

i tre teman. Dessa är “lärarnas syn på kunskap och lärande”, “problem och utmaningar med 

PBL” samt “förändringar I arbetet med PBL” 

 

 

6.3 Lärarnas syn på kunskap och lärande i relation till PBL 

 

Jag går runt i korridorerna på skolan och letar efter lärarrummet, jag är på jakt efter Henrik , 

lärare i svenska och filosofi, som jag har bestämt möte med för en intervju. När jag slutligen 

hittar lärarrummet där han skall sitta är han inte där utan jag hittar honom vid ett gäng elever 

som han står och småpratar och skämtar med. När vi sedan sätter oss ner för att göra intervjun 
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berättar han om hur viktigt han tycker att det är med den verlighetsanknytning som finns när 

man arbetar med PBL men framförallt pratar han om hur hans roll som lärare blir när han får 

arbeta med PBL och hur han förhåller sig till eleverna. Han uttrycker sig såhär: 

I och med att jag har en basgrupp, jag träffar eleverna i mindre grupper, jag är inte alltid lärare 

utan jag är handledare och jag får en mindre auktoritär roll än om jag står och föreläser, känner 

jag iallafall. Det är kanske bara jag som uppfattar det så, men jag känner att om jag står och före-

läser så blir det att här kommer jag och säger något som kan uppfattas som en sanning och min 

roll som handledare är ju egentligen att styra lite grann och kommer det någon och frågar mig 

någonting så ger jag bara min åsikt, det är inte sanningen. Och det tycker jag är rätt skönt. Jag 

kanske har den livserfarenheten och kunskapen så att jag kan lotsa eleverna mot någonting som 

skulle kunna vara en sanning utan att hela tiden värdera det jag tycker högst.  

Henrik uttrycker att han känner att det är positivt att han får en mindre auktoritär roll när han 

jobbar som handledare i en basgrupp, vilket är en central ingrediens i själva PBL-konceptet. 

Basgruppen, som oftast består av ca 8-10 studenter, antalet kan variera, är själva utgångs-

punkten för PBL. Basgruppen får ett problem som de sedan bearbetar, ställer frågor kring och 

analyserar med hjälp av en handledare. I just detta fall berättar Henrik om hans roll som lärare 

och handledare. Hans åsikt blir mer en självständig åsikt precis som eleverna har sina själv-

ständiga åsikter och mindre en slutgiltig sanning när han får arbeta på det sättet, berättar Hen-

rik . Han säger att han kan styra eleverna mot något som skulle kunna vara en sanning, men 

det blir en sanning som är mer på elevernas villkor eftersom man utgår ifrån deras egna frågor 

och hans roll som lärare blir att vägleda dem under själva problemlösningsprocessen. 

 

Lisa, som är bildlärare resonerar på ett liknande sätt. Hon påpekar hur viktigt det är för ele-

verna att få ställa sina egna frågor, att jobba nära den lilla gruppen (basgruppen,) och på så vis 

få en ”djupare” kunskap och en helhetssyn. När jag frågar henne: ” Vilka fördelar finns det 

enligt dig när man arbetar med just PBL?” berättar hon att just dessa saker är bland de stora 

fördelarna när man arbetar med just PBL: 

 
Enligt mig så är det just det här att man lär sig tänka självständigt, man blir bra på att ta eget an-

svar, man blir bra på att samarbeta och förhålla sig till olika människor. Det tycker jag är någn-

ting man måste göra hela livet. Sen tror jag at man får en djupare kunskap eftersom man diskute-

rar saker på ett annat sätt. Sen blir det mer individanpassat, eftersom man sitter i en liten grupp 

så får man också ställa sina egna frågor, sen så tror jag också att man fungerar på ett annat sätt 

och det tror jag handlar mycket om den lilla basgruppen att man där bland sina klasskamrater 
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kan få saker förklarat för sig på flera sätt och man behöver inte känna sig dum. Och man blir inte 

en i den stora massan, och sen så får man en grupptillhörighet, man blir inte utanför i en stor 

klass, så blir det inte på samma sätt eftersom man tillhör den här gruppen, basgruppen tillhör 

man och då träffar man folk från andra passioner, sen har man sin passionsgrupp och sin stora 

klass också. Och så som vi jobbar med ämnesintegration och har ett problem att lösa och ställer 

frågorna, jag tror att det är ett jättebra redskap, just det här helhetstänket man får. 

 

Lisa påpekar dock att även om det är viktigt att eleverna får ställa sina egna frågor så hänger 

det mycket på henne som lärare huruvida eleverna ska lyckas eller inte, hennes kompetens 

som lärare, hennes förmåga att vägleda och guida dem genom problemlösningsprocessen är 

av stor betydelse för elevernas läroprocess när man arbetar med PBL. Hon berättar att om hon 

skulle ge en elevgrupp på tio elever i uppgift att måla ett stilleben så skulle hon få tio olika 

versioner, även om de målade av samma sak och det menar hon är centralt för själva läropro-

cessen. Lisa säger att eleven måste få ta in materialet, processa det och bearbeta det och för att 

eleven skall lyckas med detta måste hon som handledare och lärare kunna ställa rätt frågor till 

eleverna för att de ska kunna ta in det material de arbetar med, oavsett om det handlar om en 

religionsuppgift eller en bilduppgift. 

För Lisa tog det ett tag innan hon kunde relatera till den kunskapssyn som hon idag förknippar 

med PBL, den kunskapssyn hon berättar om i föregående citat, hon säger att hon hade svårt 

att förstå att eleverna faktiskt lärde sig något genom att arbeta med PBL. Hon förklarar sin 

ståndpunkt på följande vis: 

 
Jag har ju jobbat med traditionell undervisning tidigare och det tog lång tid innan jag fattade hur 

man skulle jobba för jag hade en annan kunskapssyn när jag började här och kände såhär att ”nej 

jag tycker inte att dom lär sig något”. Men vad är då kunskap, vad är det man ska lära sig? Är 

det fakta som man ska visa på ett prov eller är det på djupet, ska man lära sig hur man hittar fak-

ta, ska man lära sig att se samband? 

 

Här reflekterar Lisa om vad kunskap är och innebär i olika sammanhang, enligt henne så är 

inte kunskap något som eleverna får enbart från läraren eller en lärobok som de sedan ska 

upprepa på ett prov utan kunskap innebär för henne att se samband, gå in på djupet i ett mate-

rial såsom hon förklarade i tidigare citat samt att förmedla denna kunskapssyn till eleverna. 
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Både Lisa och Henrik är av den uppfattningen att viljan till att lära sig något måste komma 

från eleverna själva, utgå från deras egna frågor och intressen, vilket är grunden i själva bas-

gruppsarbetet när man arbetar med PBL. Frågan om vad kunskap är och vem som bestämmer 

vad kunskap är och hur den skall förmedlas eller bearbetas aktualiseras. Henrik förklarar att 

hans erfarenhet av traditionell undervisning har varit att läraren föreläser, väljer material och 

frågor som eleverna sedan följer, vilket resulterar i att kunskap blir något som förmedlas från 

lärare till elev.  Henrik belyser denna kunskapssyn i relation till PBL och berättar att kunskap 

inte enbart bestäms eller utgår från läraren när man arbetar med PBL, han som lärare är inte 

den självklara bäraren av kunskap utan PBL som metod utgår från att eleverna själva ställer 

de frågor de anser vara relevanta och på så vis får bidra med den kunskap de har och utveckla 

denna i relation till sina basgruppskamrater och handledaren. 

 

Jack, en ung lärare på 28 år som har jobbat på skolan i cirka 2 år har en liknande kunskapssyn 

som Henrik och Lisa, även han identifierar elevernas egna drivkraft och lust till att lära som 

en central del av PBL-konceptet. Han uttrycker sig såhär: 

 
Jag tror på... PBL som ledstjärna, det köper jag, jag tycker att det är en bra idé och jag ser det 

som ett medel av många. Idén är ju ändå att vi inte kan tvinga elever att lära sig saker och att in-

lärning kommer inifrån, det är eleven själv som lär sig, det är inte jag som lär honom eller hen-

ne. Och om man får till det här med att uppmuntra nyfikenheten och lösa problem, verklighets-

baserade uppgifter så tror jag att det kan bli hur bra som helst. 

 

Frågan om vad kunskap är och vem som bestämmer vad kunskap är diskuteras bland annat av 

socialkonstruktivister, och det finns många olika riktningar och ståndpunkter inom det som 

kallas socialonstruktivism. Barlebo Wenneberg beskriver en socialkonstruktivistisk stånd-

punkt som en kunskapsteoretisk position. Han förklarar att denna inriktning inom socialon-

struktivism, som utgår från att vår kunskap om verkligheten är socialt konstruerad.32Barlebo 

Wenneberg förklarar visserligen att socialkonstruktivism i stort grundar sig på att argumentera 

för att vår upplevelse av verkligheten är socialt konstruerad, men det är en kunskap som Bar-

lebo Wenneberg förklarar baseras på irrationella och sociala faktorer. 33 

 

                                                                 
32Barlebo Wenneberg, 2001, s.  80 
33Ibid, s. 81 



 28

 Om det som vi kallar kunskap om verkligheten, och i detta räknar jag in den kunskap man 

behandlar i skolan, är en social konstruktion och skapas av oss människor innefattar, så spelar 

faktorer som makt och intressen in i denna sociala skapelseprocess; vi bestämmer vad som 

betraktas som kunskap i vårt samhälle och varför. ( s. 81) Det som Lisa och Henrik ser som en 

positiv aspekt av PBL är just att PBL som metod har som ambition att bryta med en kun-

skapssyn som till stor del baseras på en enkelriktad kunskapsförmedling; från lärare till elev 

där läraren förmedlar den väsentliga kunskapen och där läraren är auktoriteten när det gäller 

att definiera vad väsentlig kunskap är.  

 

Barlebo Wenneberg beskriver ytterligare en socialkonstruktivistisk ståndpunkt, som han be-

skriver som ett kritiskt perspektiv som har som mål att bryta upp och demaskera traditionella 

föreställningar om det vi anser vara naturligt, att påvisa att vår sociala verklighet är en social 

konstruktion och företeelser som för oss vid en första anblick verkar vara naturliga eller rent-

av ”gudagivna” inte alls är det.34 Henrik och Lisa beskriver att PBL som metod och den kun-

skapssyn som de relaterar till PBL bryter med vad de anser vara en traditionell kunskapssyn 

där kunskap ytterst definieras av läraren och utgår från denne. Dock är den kunskapssyn som 

Lisa och Henrik relaterar till PBL, som utgår från elevernas egna frågor och initiativ, fortfa-

rande lika mycket en social konstruktion men den utmanar vad gäller frågor om vem som har 

makten att definiera kunskap och förmedla kunskap. 

 

Jack påpekar, precis som många andra lärare i min studie att en utav de mest positiva aspek-

terna med PBL är just verklighetsanknytningen. Att eleverna får arbeta med verkligehetsbase-

rade problem, ställa sina egna frågor kring detta problem i en liten grupp, bearbeta och analy-

sera problemet för att slutligen utvärdera problemlösningsprocessen är något som flera lärare 

menar är användbart för eleverna inte bara i skolan, utan i exempelvis arbetslivet. Jack säger 

såhär: 
 

Just det PBL-baserade lärandet tycker jag är bra just för att det lär eleverna att ta eget ansvar vil-

ket de behöver när de blir äldre och kanske börjar på högskola och det förbereder eleverna bätt-

re, eller mer för verkligheten än vanlig traditionell skola. Dessutom utgår det mycket från ele-

vernas egna funderingar och frågor, vilket gör att det kan bli hysteriskt roligt och jätteintressant, 

både för eleverna men också för mig som lärare. Det tycker jag är det viktigaste. 

 
                                                                 
34Ibid, s. 67 
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Jack berättar här att detta arbetssätt även förbereder eleverna för framtida studier, just efter-

som det kräver mycket eget ansvar. Att ta eget ansvar och att arbeta med problemlösning i 

liten grupp är något som även Annelie påpekar är av central betydelse eftersom hon berättar 

att det liknar det sätt man idag på många arbetsplatser arbetar i grupp och att PBL därför kan 

förbereda eleverna för de uppgifter de kan möta i arbetslivet. 

 

Jack, Annelie, Lisa och Henrik är lärare som överlag har visat sig ha en positiv inställning till 

PBL som metod, de berättar alla att de anser att verklighetsanknytning, en fördjupad analys-

förmåga, att utgå från elevernas egna frågor samt att en fördjupad ansvarskänsla är viktiga och 

positiva aspekter av PBL. Men vad händer med de elever som har svårt att ta initiativ, som har 

svårigheter att ta eget ansvar och som har svårt att relatera problemet och problemlösnings-

processen till sig själva? Hur resonerar lärarna kring dessa problem som kan uppstå? Det är 

frågor som presenteras och diskuteras i nästa avsnitt. Hittills har lärarna främst diskuterat 

kring PBL som idé, vad de anser är positivt med PBL som pedagogisk idé och vilken kun-

skapssyn och syn på lärande de kan relatera till PBL som metod. I nästa avsnitt presenterar jag 

hur de resonerar och reflekterar kring PBL och de problem och utmaningar som de möter i sitt 

arbete. 
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6.4 Problem ochutmaningar med PBL 

 

Jag sitter ner med Kristian som arbetat på skolan i 8 år och pratar en eftermiddag om de ut-

maningar han möter i sitt arbete med PBL. Han säger: 
 

Sen så kräver det mycket av eleverna, det är någonting som vi har brottats med, man har så olika 

förkunskaper när man tar sig an utgångspunkten, vissa elever har ju väldigt mycket förkunskaper 

och så har man andra elever som nästan inte får några ascosiationer alls och då kanske man för-

söker hantera det på olika sätt och det kan va svårt och frustrerande.  

Han berör den problematik som uppstår med elever som har svårt att hitta en egen drivraft, 

har svårt att ta initiativ och har svårt att ta eget ansvar. Nu påstår jag inte att dessa problem 

inte är unika för de lärare som arbetar med PBL.  Elever med dessa svårigheter finns säkerli-

gen överallt oavsett vilken pedagogisk metod skolan följer, men eftersom själva basgruppsar-

betet och problemlösningsprocessen i stor utsträckning bygger på och är beroende av att varje 

elev i basgruppen har en drivkraft, initiativförmåga och tar eget ansvar så blir det viktigt att 

diskutera.  

Kristian berättar att de på skolan pratar mycket om att eleverna måste ”skolas” in i PBL, att 

det är en process att lära sig att arbeta med PBL som metod, att det är viktigt att jobba med 

gruppen och med grupprocesser eftersom han säger att det påverkar hela basgruppsarbetet, 

och i slutändan hur väl gruppen lyckas med att lösa en uppgift eller ett problem. Kristian be-

rättar även att han anser att PBL är som bäst när det fungerar som en studiecirkel, vilket krä-

ver mycket av honom som handledare och hans förmåga att ställa frågor som inte är ledande 

eller som inte är för stora och som dessutom fungerar som en startpunkt för eleverna och de-

ras egna frågor. Däri ligger en stor utmaning, säger Kristian. 

Även Jack, precis som Kristian berättar om hur viktigt det är för honom som handledare att 

kunna ställa bra frågor till eleverna, som får dem att börja analysera och diskutera kring pro-

blemet och han berör även hur problematiskt det blir när man som handledare inte lyckas med 

det och märker att det finns elever som saknar den egna drivraften, vilket Jack påpekar kan 
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bero på olika omständigheter. När jag frågar Jack hur han rent konkret bemöter dessa problem 

som kan uppstå och hur han kan relatera detta till PBL säger han såhär: 
Rent konkret så blir det så att jag får ta ”ta dem i handen” och säga att det här och det här ska du 

göra, att jag helt enkelt får göra ett avbrott från själva idén med PBL med just de här eleverna. 

Istället för att de söker sina egna frågor så ställer jag frågor till dem, istället för att utgå från de-

ras intressen så säger jag vad jag vill ha för att de ska klara skolan, det fungerar bra ibland och 

ibland inte.  Så det är svårt att göra det inom ramen för PBL, det blir att man får säga åt dessa 

elever vad de ska göra liksom. 

 

Här förklarar Jack när han stöter på dessa problem med elever som har svårt att ta eget ansvar 

och på så vis försvårar basgruppsarbetet och problemlösningsprocessen så frångår han helt 

från PBL som pedagogisk metod. Istället för att utgå från elevernas frågor och intressen riktas 

fokus mot vad läraren vill ha ut av eleven för att denne skall klara av att genomföra en uppgift 

eller uppnå ett visst betyg. Henrik beskriver att han agerar på ett liknande sätt när han ser att 

en elev har svårt att ta det egna ansvaret som basgruppsarbetet och PBL kräver. Han berättar 

följande : 
 

Det blir ju svårare att bemöta dessa problem helt inom ramen för PBL , det blir så att man foku-

serar på sitt eget ämne och så gör man det här och för att nå ett G så har du den här uppgiften, du 

har de här betygskriterierna och den här boken och dessa sidor ska du läsa. Då går man ju helt 

bort från PBL för att ”rädda”, och det blir ju också konstigt. 

 

Henrik och Jack förklarar båda två att när de stöter på elever som av någon anledning, de be-

rättar att det till största delen hänger på deras skicklighet som handledare att vägleda dem ige-

nom problemlösningsprocessen, misslyckas med att ta sitt ansvar i gruppen och vara drivande 

och ställa frågor så frångår de PBL som metod och teori då de faller tillbaka i något som de 

båda beskriver liknar mer det som de kallar traditionell undervisning, det vill säga att under-

visningen baseras på de frågor och den kunskap läraren efterfrågar. I en sådan situation faller 

hela konceptet med PBL, vilket Henrik och Jack berättar vittnar om det avstånd som kan upp-

stå mellan teori och praktik. 

 

Vi kan betrakta PBL som en institution i den bemärkelse att den förutsätter att olika individer( 

lärare och elever) intar vissa roller, att vissa vanor och beteendemönster externaliseras, det vill 

säga att PBL som pedagogisk metod förutsätter att ett flertal människor involveras i en 

gemensam process vilket resulterar i att de individer som omfattas av denna pedagogiska me-
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tod lär sig något om den och på så vis internaliserar det som förknippas med PBL.(Berger 

&Luckmann, 1966, s.61) 

 

Precis som andra institutioner har PBL en funktion, den har skapats, den reproduceras och 

utformas kontinuerligt av de som på något sätt arbetar med eller relaterar till PBL som peda-

gogisk metod.  Barlebo Wenneberg pekar på att vi därför har ett ansvar för att medvetandegö-

ra de sociala processer som bidrar till att utforma en institution, såsom PBL, han talar i detta 

sammanhang om en riktning inom socialkonstruktivismen som behandlar frågor om hur so-

ciala institutioner konstrueras, vilket enligt honom innebär att vi har ett ansvar att bedöma de 

konsekvenser som själva utformandet av PBL medför.35 

 

Att Jack och Henrik frångår PBL som metod när de möter elever som har svårt att arbeta un-

der exempelvis eget ansvar och ställa egna frågor innebär det att PBL som institution föränd-

ras, att Jack, Henrik och eleverna som sociala aktörer och som en del av PBL som social insti-

tution påverkar just denna institution och på så vis bär ett ansvar för konsekvenserna. 

 

 I just detta fall handlar konsekvenserna om att Jack och Henrik väljer att helt frångå PBL som 

pedagogisk metod, vilket visar på hur de sociala aktörernas roller förändras; PBL som teori 

bygger på att läroprocessen tar avstamp i elevernas egna frågor och intressen vilket Henrik 

beskrev som något positivt då han fick en mindre auktoritär roll och kunskap inte enbart defi-

nierades av honom som lärare – att Jack och Henrik frångår detta och berättar för eleven vad 

de vill ha, vad läraren vill att eleven skall uppnå för ett visst betyg innebär att både läraren och 

eleven faller in i ett annorlunda mönster av roller där lärarens auktoritet förstärks. Både Hen-

rik och Jack berättar att de i sådana situationer arbetar på vad de kallar ett mer traditionellt 

vis. 

                                                                 
35Barlebo Wenneberg, 2001, s.161-163 
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6.5Förändringar i arbetet med PBL 

 

Lärarna hade många tankar och funderingar på de förändringar som skett de senaste åren, vil-

ket framkom i deras berättelser. Henrik tillexempel, var ganska kritisk till en del utav föränd-

ringarna på skolan och menade att själva grundpoängen med PBL ofta gick förlorad eftersom 

man för några år sedan infört ett fast ramschema, det vill säga ett fast schema för hela termi-

nen, till skillnad från förut då lärarna själva kunde utforma nya scheman för varje nytt projekt 

som sträckte sig mellan 4-6 veckor. Han säger: 

 

 När jag började här så fanns det någon slags grund, det var åtminstone ett försök med ämnesin-

tegrering och rena projekt med verklighetsanknytning som var väldigt tydlig och de vinsterna 

man får med det är ju att eleverna fokuserar på en väldigt konkret uppgift utan att de tänker på 

att de löser fyra ämnen på en gång. Men nu de senaste åren, på grund av att några arbetslag inte 

gav tillräckligt med undervisning och Skolverket var på oss så blev skolan lite skraj och började 

lägga upp ramschema. För mig så är ramschema något som går emot PBL-tanken. Om vi behö-

ver så ska vi ju tänka, okej vi lägger in lektioner där men det ska inte vara att alla ämnen löper 

på hela tiden. Så just nu jobbar vi mer med PBL i själva ämnet, att man som ämneslärare använ-

der lektionspass och använder PBL där i klassrummet eller i biblioteket, men projetktjobb, bas-

gruppsjobb och inlärningsmål är ju lite åsidosatt som det är nu.. Vi jobbar ju fortfarande i pro-

jektform, men nu är det ju så att alla sju ämnen i ettan rullar på även om man har ett projekt och 

det blir ju en förvirring som uppstår och vinsterna med PBL går ju lite förlorade då tycker jag. 

Så det är en stor förändring tycker jag” 

 

Henrik påpekar dock att det förr fanns en del brister, exempelvis att lärarkollegiet väldigt säl-

lan stannade upp och reflekterade over vad som var bra respektive vad som var dåligt med 

projekten och PBL, utan lärarna fokuserade hela tiden på nya idéer och på så vis fanns ingen 

tid för kritisk reflektion. Henrik är dessutom en aning kritisk mot att man på skolan gemen-

samt inte gjorde någon utvärdering av PBL och det systemet de hade förr, utan valde att skära 

ner på projekten och ämnesintegreringen eftersom skolan fått kritik från Skolverket. Han me-
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nar att det på skolan borde funnits mer tid för reflektion och utvärdering av vad som fungera-

de bra och vad som fungerade mindre bra.  

 

 

När jag frågar lärarna vad som ligger bakom de förändringar som genomförts de senaste åren 

vad gäller PBL och skolans sätt att arbeta så beskriver alla informanter att skolans ledning 

tagit initiativ till denna förändring, som bland annat innebar att man införde fasta scheman, 

skar ner på basgruppstiden samt skar ner på den tid som eleverna arbetade i projektform och 

ämnesintegrerat. Informanterna berättar att det förkommit brister inom framförallt ett arbets-

lag där eleverna hade fått för lite undervisningstid, vilket resulterat i att Skolverket kritiserat 

skolan och ledningen tvingades fatta ett beslut. Beslutet blev att göra PBL mindre och låta 

PBL få en mindre roll i skolans pedagogiska praxis och vision, berättar Annelie precis som 

Henrik förklarar att ledningen identifierat PBL som en orsak till elevernas dåliga studieresul-

tat och som orsak till att ett arbetslag misslyckades i att ge eleverna den undervisningstid de 

hade rätt till. Jack berättar att han idag saknar den tydliga vision som tidigare fanns vad gällde 

arbetet med PBL, han uttrycker sig såhär: 
 

Förut så fanns det ju en pedagogisk vision som var väldigt tydlig och det fanns även en tydlig 

ambition att verkligen jobba utifrån PBL och det finns inte kvar på samma sätt utan nu är det lite 

såhär, vi testar vad som funkar. Vi är ju i ett teststadium, vilket jag tycker är kul för att det är bra 

att testa och det är kul när det uppmuntras. Förut kunde det va..alltså..eh, man kan ju inte gå till 

sin chef och säga: jag hinner inte med projekten och vill ha mer resurser och mer hjälp för då 

blir bara svaret: men ha inte mer projekt då. Och det kan kännas tråkigt att man inte längre har 

det här stödet som ändå den här tydliga visionen innebar när alla sulle köra PBL alltid och det 

alltid skulle vara projekt och det skulle funka helt enkelt 

 

Samtliga informanter beskriver att PBL befinner sig i detta teststadium som Jack berättar om, 

att detta skapar en viss förvirring hos både lärare och elever och att ingen riktigt vet hur PBL 

kommer att utformas i framtiden på skolan, utan att att de just nu arbetar med någon sorts 

blandform av PBL och traditionell undervisning. Jack berättar vidare att han anser att de för-

ändringar som PBL genomgår på skolan nu, att PBL och problemlösningsarbetet med bas-

gruppen bland annat flyttat in i klassrummen mer och att de infört fasta scheman och skurit 

ner på projekt och ämnesintegrationsrabetet , på sikt är positiva. Dock berättar han även, pre-

cis som Henrik, att han anser att det var synd att utrymme inte fanns för en utvärdering av de 

positiva samt negativa effekterna av att arbeta med PBL som metod, eftersom de då möjligt-
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viskunde ha haft en tydlig vision idag för hur man kan arbeta med PBL, projekt och ämnesin-

tegration utan att behöva skära ner på centrala aspekter av PBL-konceptet, såsom basgrupps-

arbetet, grupprocesserna och problemlösningsprocessen. 

 

Gina, som idag arbetar som specialpedagog men som i grunden är lärare i engelska och 

svenska, berättar att hon kan se en del positiva förändringar som gjorts de senaste åren vad 

gäller PBL. Hon beskriver att mentorn fått ett större ansvar och att alla mentorer idag har nå-

got som kallas en mentorspärm, något man inte haft tidigare. Hon säger såhär: 

 
Nu har mentorn mycket större ansvar idag, mentorn ska verkligen ringa hem ifall en elev inte är 

här, mentorn ska ha regelbundna samtal.Vi har även gjort en mentorspärm, alla lärare får en sån 

här pärm som dom sa ha för sina mentorselever, säg att dom har 10 stycken och så varje elev så 

finns det en samtalslogg och man skriver ner allt man gör. Man fyller även i person-och kon-

taktuppgifter, sen så har man mentorssamtal fyra gånger per år och en CSN-logg. Man får ju en 

varning av läraren om man har för mycket frånvaro sen så sa man ju skicka till CSN om man har 

mer än 20% frånvaro. I pärmen finns även åtgärdsprogram och utvecklingssamtalpapper och så-

dana saker. Mentorspärmen har vi haft i två år nu och det fungerar bra överlag, sen är det ju så 

att vissa lärare är latare än andra. Frånvaro är en sådan sak som lärare kan va dåliga att rapporte-

ra in till CSN.Närvaro, det är ju nyckeln till att lyckas, är man här så ska man lyckas och det 

jobbar vi mycket mycket mer på nu, mycket mer på lektioner, att man på en lektion kan visa 

också. Du kan klara ett G genom att vara med på lektioner och göra mindre s.k lektionsprov eller 

veckoprov. Det här med fasta scheman, det är ju jättebra för de som behöver den här lektionsti-

den och dessa mindre prov tillexempel. 

 

Gina som specialpedagog berättar att denna mentorspärm och mentorns utökade ansvar har 

underlättat för de elever som kan ha svårt att hänga med, ta eget ansvar och ta egna initiativ i 

arbetet med basgruppen och med PBL, hon berättar även att det fasta ramschemat är något 

positivt för dessa elever eftersom det finns en tydligare struktur för dem som har svårt att själ-

va strukturera upp sin tid. Gina förklarar även att PBL numera har flyttat in i klassrummen 

och att man har minskat på den tid man som elev har med basgruppen, vilket påverkar PBL 

och problemlösningsprocessen. Gina pekar dom på en positiv aspekt av denna förändring, att 

de elever som tidigare haft svårt att ta get ansvar och vara aktiv i basgruppen och problemlös-

ningsprocessen numera kan få mycket gjort under lektionstid, även om hon förklarar att denna 

förändring inneburit att de inte alls arbetar utifrån de 8 stegen( se inledning) på skolan längre, 

vilket förändrat basgruppens funktion och karaktär. 
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Barlebo Wennebergargumenterar  för att vi inte enbart har ett ansvar att medvetandegöra de 

sociala processer som bidrar till att utforma en institution, som i detta fall är PBL som peda-

gogisk metod och teori, utan han menar att vi förutom att bli medvetna om dessa processer 

även aktivt bör ta ställning och engagera oss, det blir således en fråga om etik. 

 

Det räcker inte enbart med att förklara hur en social institution som PBL fungerar, utan vi 

hålls ansvariga för hur vi som sociala aktörer utformar denna institution och varför.( Barlebo 

Wenneberg, 2001, s. 165). Att PBL som pedagogisk metod och som social institution föränd-

ras precis som vilken annan pedagogisk metod och institution är inget revolutionerande påstå-

ende, men de ställningstaganden och etiska överväganden som de sociala aktörer tar, i detta 

fall lärare, elever och ledning på den skola där jag genomfört min studie, kan radikalt förändra 

den kunskapssyn, syn på lärande och de rollpositioner som utgör grunden för PBL som insti-

tution. Till en början kanske dessa förändringar enbart märks på just denna skola, men PBL 

som institution innefattar fler sociala aktörer som på sikt kan involveras i denna förändrings-

process genom externalisering. 
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7 Slutsatserochsammanfattning 

 

Studien har behandlat hur sex (6) stycken lärare ser på PBL som pedagogiskt verktyg, hur de 

förhåller sig till PBL i sitt arbete och hur de ser på elevernas allmänna kunskapsutveckling i 

relation till PBL. Lärarna i studien uppger att PBL som pedagogisk metod baseras på att ele-

verna får ställa sina egna frågor, utgå från sina egna intressen och vara bärare av kunskap. 

Därmed uppger lärarna att det bryter med en kunskapssyn som utgår från att läraren är den 

slutgiltiga auktoriteten vad gäller kunskap. Enligt den socialkonstruktivistiska teorin är defini-

tionen av kunskap förbundet med makt och intressen, detta aktualiserarstudien då lärarna re-

sonerar kring hur PBL som pedagogisk metod bryter med en traditionell maktordning vad 

gäller synen på kunskap då lärarna beskriver att eleverna lika mycket som de kan bidra med 

kunskap och relevanta frågor. 

 

Vidare så framgår det utifrån lärarnas berättelser att när de stöter på problem i sitt arbete med 

PBL, det kan exempelvis röra sig om elever som har svårt att ta eget ansvar, så frångår de helt 

PBL som metod och återgår I vad de kallar en mer traditionell form av undervisning för att få 

dessa elever på rätt spår. Ur socialkonstruktivistisk synpunkt påverkar detta de rollpositioner 

som lärare och elever intar i den institution som PBL utgör, det vill säga att konsekvensen blir 

att lärarna intar en mer auktoritär roll gentemot eleven och man frångår en viktig utgångs-

punkt med PBL, nämligen att initiativet till lärande och kunskap skall komma från eleven. 

Även användandet av djupstrategier, analytisk förmåga och att kunna bearbeta och ”processa” 

material, som enligt Rahimi är något som PBL-studenterna i hans studie tränas i, diskuteras 

och problematiseras av lärarna i min studie.  Både Henrik och Jack förklarar hur de frångår 

PBL som metod då de stöter på elever som har svårt att ta eget ansvar och elevens träning i 

dessa djupanalytiska strategier åsidosätts. 

 

 I studien berörs även frågor kring hur PBL har förändrats på den berörda skolan då exempel-

vis Kristian påpekar hur viktigt det är att jobba med basgruppen och med grupprocesser, då 
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hela arbetet med PBL är uppbyggt kring basgruppen. Hammar Chirac konstaterar i sin studie 

att basgruppen kan befinna sig i olika stadier av grupprocessen, att basgruppen kan befinna 

sig på en grundantaganenivå och ta till flyt för att fly olika problem de stöter på med en speci-

fik uppgift, men att det kan fungera som känslomässigt stödjande för gruppen även om fokus 

förflyttas från uppgiften till de känslomässiga processer som gruppen genomgår. Det fram-

kommer i min studie att förändringsarbetet med PBL påverkat basgruppens karaktär och att 

basgruppsarbetet flyttat in mer i klassrummen och att detta på så sätt skett en förändring i hur 

mycket man kan arbeta med dessa grupprocesser på skolan, bland annat så finns det mindre 

tid och utrymme för att aktivt arbeta med olika stadier i grupprocesser. 

 

Även användandet av djupstrategier, analytisk förmåga och att kunna bearbeta och ”processa” 

material, som enligt Rahimi är något som PBL-studenterna i hans studie tränas i, diskuteras 

och problematiseras av lärarna i min studie.  Både Henrik och Jack förklarar hur de frångår 

PBL som metod då de stöter på elever som har svårt att ta eget ansvar och faller in i något 

som de benämner som traditionell undervisning där elevernas initiativförmåga och elevens 

träning i att använda djupstrategier i problemlösningsprocessen åsidosätts för att eleven skall 

kunna komma ikapp. Detta innebär att själva utgångspunkten för PBL som metod, att eleven 

utgår från sina frågor och sin nyfikenhet och på så sätt tränar sin analytiska förmåga i förhål-

lande till de andra i basgruppen, åsidosätts. 

 

 

Slutligen kan vi se att om vi betraktar PBL som en social institution så har de aktörer som 

relaterar till detta ett moraliskt och etiskt ansvar att begrunda de konsekvenser som ovan 

nämnda förhållningssätt till PBL kan medföra, och slutligen ta ställning och engagera sig. De 

aktörer som kan relatera till PBL har således ett ansvar, och det vill säga även andra aktörer 

utanför skolan som ur socialkonstruktivistisk ståndpunkt kommer att beröras av detta genom 

externalisering och internalisering, även de bör ta ställning till hur PBL som institution påver-

kas av en förändring i kunskapssyn, syn på lärare, auktoriteter och pedagogiska grundprinci-

per.  
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9 Bilagor 

 

Intervjumall 

 
Bakgrundsfrågor 

Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Antal år som du arbetat på skolan?: 

Ämnen som du undervisar i: 

Har du valt att jobba på skolan just för att få jobba med PBL?  

 

 

Intervjufrågor 

  

1) Vilka fördelar finns det, enligt dig, när man arbetar med PBL? 
2) Vila nackdelar finns det, enligt dig, när man arbetar med PBL? 
3) Finns det fördelar/nackdelar för vissa elevgrupper? Vilka i så fall och varför? 
4) Hur bemöter du som lärare rent konkret de problem/nackdelar relaterade till PBL som 

uppkommer i ditt arbete? 
5) Anser du att PBL på skolan har förändrats de senaste åren? I så fall, hur? 
6) Om du svarat ja på ovanstående fråga: Varför har PBL förändrats på skolan? 

 

 


