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Utmaningar	 för	 studenter	 att	 tidigt	 i	 utbildningen	
utveckla	strategier	för	eget	ansvar.	
	
Bakgrund	
Vi	 har	 upplevt	 att	 studenter	 på	 våra	 föreläsningsbaserade	 kurser	 överlåter	
mycket	 av	 ansvaret	 för	 det	 egna	 lärandet	 till	 läraren.	 Det	 egna	 ansvaret	
begränsas	ofta	till	vad	som	hinner	repeteras	 inför	examinationen	och	som	följd	
dominerar	 ytinlärande	 över	 djupinlärning.	 När	 väl	 beteendet	 har	 etablerats	 är	
det	 svårt	 att	 bryta	 vilket	 är	 olyckligt	 då	 det	 inte	 är	 en	 långsiktigt	 hållbar	
lärostrategi	att	tillämpa	under	och	efter	utbildningen.	Studenter	kan	dock	stöttas	
i	 att	 tillämpa	 djupinlärningsfrämjande	 och	 hållbara	 lärostrategier	 genom	
kursdesign.		
	
I	 projekt	 avsåg	 vi	 utarbeta	 en	 sådan	 kursdesign	 för	 biologi-studenternas	 allra	
första	universitetskurs,	Evolution,	 för	att	direkt	 från	studiernas	början	etablera	
en	 vana	 av	 att	 tillämpa	 djupinlärningsfrämjande	 och	 hållbara	 lärostrategier.	
Kursen	läses	av	ca	40	studenter	av	vilka	majoriteten	aldrig	studerat	tidigare	på	
universitet.	Kursen	samläses	även	av	ca	20	 lärarstudenter	som	 läser	kursen	på	
sin	 tredje	 termin.	Dessa	har	utöver	det	biologistudenterna	gör	även	didaktiska	
moment.	
	
Kursutveckling	
I	vår	ansökan	utgick	vi	från	följande	fyra	redan	existerande	pedagogiska	ideer.	1)	
”Flipped	classroom”,	2)	”peer	tutoring”,	3)	konceptinventeringar	och	frågor	kring	
vanliga	 missuppfattningar	 och	 4)	 löpande	 formativ	 utvärdering	 och	
återkoppling.	Vi	har	i	olika	utsträckning	använt	dessa	när	kursen	utvecklades.	
	
Då	peer	learning	och	studier	i	grupp	har	visat	sig	vara	mycket	framgångsrika	för	
djupinlärning	 valde	 vi	 att	 lägga	 tyngdpunkten	 av	 den	 schemalagda	 tiden	 på	
grupparbeten.	 Detta	 även	 för	 att	 interaktiva	 läromoment,	 t.ex.	 där	
föreläsningselement	 varvas	med	 gruppdiskussioner	 och	 formativ	 återkoppling,	
har	visat	sig	leda	till	färre	avhopp	och	högre	andel	godkända	deltagare.	
	
Under	 våren	 och	 sommaren	 utarbetades	 fallstudier	 designade	 för	
gruppdiskussioner	 kring	 relevanta	 aspekter	 av	 evolution.	 För	 vardera	 av	 nio	
undervisningstillfällen	 utvecklades	 sex	 fallstudier.	 Huvuddelen	 av	
diskussionsfrågorna	 var	 ämnade	 att	 belysa	 de	 primära	 lärandemålen	 kring	
evolution,	 men	 även	 matematiska,	 statistiska,	 samhälleliga	 och	 etiska	
frågeställningar	 inkluderades.	 Fallstudierna	 utgick	 i	 de	 flesta	 fall	 från	
vetenskapliga	 studier	 som	 ansågs	 belysa	 evolutionära	 frågeställningar	 särskilt	
väl.	I	möjligaste	mån	valdes	fallstudier	som	inte	presenterades	i	kursboken.	
	
När	fallen	bearbetades	i	grupp	kom	studenterna	att	på	egen	hand	läsa,	diskutera	
och	använda	kunskapen	kontinuerligt	under	kursen.	På	så	sätt	undervisades	en	
god	 lärostrategi,	 baserat	 på	 studentens	 eget	 ansvar,	 samtidigt	 som	 ämnet	
undervisades.	 Eftersom	 studenterna	 (mestadels)	 inte	 hade	 någon	 vana	 av	
universitetsstudier	 förväntade	 vi	 oss	 att	 ett	 stort	 antal	 studenter	 skulle	 följa	
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instruktionerna.	 För	 att	 ytterligare	 understryka	 vikten	 av	 egna	 förberedelser	
användes	även	obligatoriska	instuderingstester	på	Lisam.		
	
Kursupplägg	
Egna	förberedelser	
Ämneskunskaperna	undervisades	vid	10	olika	lektionstillfällen.	Hälften	av	dessa	
i	 helklass,	 hälften	 i	 halvklass.	 Inför	 varje	 lektionstillfälle	 förväntades	 studenten	
enskilt	läsa	in	en	specifierad	del	av	kursmaterialet	och	göra	ett	självrättande	test	
på	 Lisam.	 Testet	 kunde	 göras	 upprepade	 gånger	 och	 ”alla	 rätt”	 skulle	 uppnås	
innan	 lektionstillfället.	 Studenter	 som	 inte	 uppnått	 detta	 var	 fria	 att	 delta	 vid	
respektive	lektion,	men	samtliga	test	behövde	vara	avklarade	för	att	få	godkänt	
på	kursen.	Innehållet	i	testen	var	i	stor	utsträckning	konceptinventerande	frågor	
som	fokuserade	på	nyckelbegrepp	och	centrala	delar	som	tidigare	studier	visat	
ofta	missuppfattas.	 Testen	 gav	 alltså	möjlighet	 för	 studenterna	 att	 själv	 skatta	
hur	 stor	 förståelse	 av	 de	 centrala	 delarna	 av	 ämnet	 de	 besatt.	 Studenterna	
instruerades	 inte	 i	 detta,	 men	 vi	 har	 från	 samtal	med	 studenterna	 förstått	 att	
åtminstone	vissa	studenter	använde	testerna	i	detta	syfte.		
	
Gruppförberedelser	
Vid	 kursstart	 delades	 studenterna	 in	 i	 12	 st	 sexpersonersgrupper.	 Indelningen	
inriktades	 på	 att	 ingen	 student	 skulle	 ensamt	 representera	 sitt	 kön	 i	 gruppen.	
Lärarstudenterna	fördelades	jämnt	mellan	grupperna	(1	–	2	st	per	grupp).		
	
Innan	 varje	 lektionstillfälle	 schemalades	 ett	 tvåtimmarspass	 för	
gruppförberedelser.	Vid	detta	tillfälle	förväntades	studenterna	träffas	utan	lärare	
och	diskutera	det	inlästa	materialet	för	att	identifiera	svårigheter	och	rapportera	
in	 dessa	 till	 läraren.	 Gruppen	 skulle	 också	 diskutera	 de	 frågor	 som	 hörde	 till	
gruppens	fallstudie.	Ingen	uppföljning	gjordes	av	hur	detta	efterföljdes.	Dock	har	
den	 här	 typen	 av	 ”peer	 tutoring”	 i	 andra	 studier	 visat	 sig	 ha	 starka	 positiva	
effekter,	både	på	den	som	hjälper	och	den	som	får	hjälp.		
	
Lektionstillfället	
Upplägget	 vid	 lektionstillfällena	 modifierades	 något	 under	 kursens	 gång.	
Generellt	 sett	 inleddes	 lektionstillfället	 med	 att	 läraren	 gjorde	 en	 kortfattad	
genomgång	(ca	15	–	20	minuter)	av	det	allra	viktigaste/svåraste.	Tyvärr	medger	
inte	Lisams	testfunktion	i	sin	nuvarande	utformning	att	information	snabbt	kan	
samlas	 in	om	vilka	 frågor	 som	vållat	 störst	 svårigheter	och	vilka	 felaktiga	 svar	
som	 oftast	 valts	 vilket	 hade	 kunnat	 vara	 ett	 bra	 hjälpmedel.	 Dock	 gjordes	 en	
snabb	”skumning”	av	testresultaten	för	att	 försöka	identifiera	problemområden	
som	 sedan	 togs	 upp	 vid	 undervisningstillfället.	 I	 det	 fåtal	 fall	 där	 frågor	 hade	
skickats	in	gicks	även	dessa	igenom.	
	
Studenterna	 samlades	 därefter	 i	 sina	 grupper	 varvid	 läraren	 gick	 runt	 och	
stämde	 av	 eventuella	 frågor	 som	 uppkommit	 kring	 fallstudierna.	 I	
halvklasslektioner	användes	denna	tid	även	för	att	diskutera	fallstudierna	(enligt	
planering).		
	
Efter	ytterligare	ca	40	minuter	splittrades	grupperna	och	studenterna	samlades	
istället	i	i	förväg	indelade	tvärgrupper.	Studenterna	redogjorde	här	kortfattat	för	



	 3	

sina	 fallstudier	 för	 varandra,	 de	 konstruerade	 en	 mindmap	 över	 termer	 och	
begrepp	centrala	för	området	och	diskuterade	därefter	frågor	av	en	mer	generell	
natur	som	avsågs	träna	förståelsen	av	lärandemålen.	Läraren	cirkulerade	under	
tiden	för	att	lyssna	på	diskussionerna	och	besvara	uppkomna	frågor.	
	
Vid	 lektionstillfällena	 gavs	möjlighet	 till	 formativ	 återkoppling	 från	 läraren	 till	
grupperna	och	individer.	Genom	att	 lyssna	på	diskussioner	och	besvara	direkta	
kunde	 läraren	 fånga	 upp	 missuppfattningar,	 problematisera	 och	 ge	 nya	
perspektiv.	 Studenterna	 fick	 ytterligare	 möjlighet	 till	 återkoppling	 från	
kurskamrater	 i	 två	 olika	 gruppkonstellationer.	 Därmed	 fick	 varje	 student	 flera	
möjligheter	 att	 utmana	 sin	 tolkning	 av	 centrala	 begrepp	och	 kunde	därigenom	
bilda	sig	en	uppfattning	om	hur	väl	den	förstår	ämnet.		
	
Examination	
I	 slutet	 av	 kursen	 skedde	 examination	 genom	 salstentamen.	 Tentamen	
konstruerades	 med	 målsättningen	 att	 vara	 så	 lik	 tidigare	 års	 tentamen	 som	
möjligt	 för	 att	 möjliggöra	 jämförelser	 mellan	 det	 gamla	 och	 det	 nya	
kursupplägget.	 För	 lärarstudenter	 examinerades	 kursen	 med	 samma	
hemtentamen	som	året	innan.	
	
Resultat	och	erfarenheter	
Generellt	 sett	 har	 studenterna	 uppskattat	 upplägget	 med	 tydliga	 krav	 på	
förberedelser,	 test	 och	 grupparbetet	 med	 fallstudierna	 och	 i	 tvärgrupper.	
Entusiasmen	hos	studenterna	var	mycket	hög	i	början	men	mattades	något	efter	
halva	kursen.	Inget	material	samlades	in	kring	studiemetod,	men	intrycket	är	att	
studenterna	tillämpade	önskad	studieteknik	(förberedelser	och	aktivt	interagera	
med	materialet)	främst	i	början	av	kursen.		
	
Av	de	närmare	60	 fallstudier	 som	utvecklades	 fungerade	de	 flesta	mycket	 bra,	
likaså	 tvärgruppsdiskussionerna.	 (Citat	 från	 halvtidsutvärdering:	 ”	 Jag	 gillar	
förvånansvärt	mycket	gruppfrågorna	och	känner	att	jag	får	ut	väldigt	mycket	av	
dem!”,	 ”	Annars	gillar	 jag	verkligen	upplägget	med	smågruppsdiskussioner	och	
lektioner,	även	om	det	blir	mycket	eget	ansvar.”,	”	Kursen	är	intressant	och	gillar	
idén	på	grupparbetet.”,	”	Upplägget	har	varit	bra	och	det	har	varit	bra	att	kunna	
sitta	i	grupper	och	tvärgrupper	och	prata	eftersom	man	får	en	större	bild	av	det	
vi	för	stunden	arbetar	med.”)	Studenterna	verkade	i	många	fall	fascineras	av	de	
evolutionära	 koncept	 som	 illustrerades	 i	 fallstudierna.	 Vid	 samtal	 med	
studenterna	 framkom	 att	 de	 upplevde	 att	 det	 var	 under	 just	 gruppdiskussion	
som	de	lärde	sig	som	allra	mest	och	att	det	var	då	de	identifierade	både	vad	som	
var	viktigt	och	vad	de	inte	hade	förstått.	
	
Andelen	 avhopp	 var	 dock	 inte	 signifikant	 lägre	 än	 tidigare	 år	 när	 antalet	
registrerade	 och	 tentander	 på	 kursen	 för	 åren	 2013-2016	 jämförs	 (G-test	 =	
0,109,	df	=	3,	P	=	0.9).		
	
Egna	förberedelser	
Ingen	 information	 om	 de	 egna	 förberedelserna	 samlades	 in,	 men	 det	 initiala	
intrycket	 var	 att	 studenterna	 arbetade	 bra	 med	 de	 egna	 förberedelserna	 och	
läste	 på	 kursmaterialet	 innan	 gruppträffar	 och	 lektioner.	 (Citat	 från	
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halvtidsutvärdering:	”Bra	med	online	testen”,	”	Kursen	har	en	väldigt	bra	tempo	
och	det	är	enkelt	att	komma	förberedd	till	lektioner”,	”	i	början	gick	det	fort	och	
man	hann	inte	riktigt	med	att	läsa	osv	till	lektionerna.		men	nu	har	man	kommit	
in	 i	 det	 och	 det	 funkar	 bra	 tycker	 jag”.)	 Längre	 fram	 på	 kursen	 verkar	 en	 del	
studenter	 ha	upplevt	 att	 de	 behövde	 arbeta	mer	med	Allmän	kemi-kursen	och	
fick	 då	 svårt	 att	 avsätta	 den	 tid	 som	 behövdes	 för	 förberedelser	 på	
Evolutionskursen.	
	
Enligt	studenternas	utsago	var	det	dock	fler	och	fler	som	senare	på	kursen	kom	
till	gruppträffar	och	lektioner	utan	att	ha	läst	in	sig	på	kursmaterialet.	Detta	var	
olyckligt	 då	 studenterna	 själva	 identifierade	 att	 gruppträffarna	 gav	mer	 ju	 fler	
och	bättre	förberedda	deltagarna	var.	Andelen	studenter	som	gjorde	testen	tills	
de	 fick	 alla	 rätt	 innan	 lektionstillfällena	 avtog	 också	 efter	 hand	 som	 kursen	
fortskred	för	biologistudenterna,	men	inte	för	lärarstudenterna.	

	
	
Gruppförberedelser	
Ingen	 information	 om	 gruppförberedelserna	 samlades	 in,	 men	 det	 generella	
intrycket	var	att	utvecklingen	liknade	den	för	de	egna	förberedelserna.	Efter	en	
inledande	entusiasm	svalnade	arbetsivern.	Att	klara	fallstudiefrågorna	ensamma	
upplevdes	 som	 svårt	 och	 frågorna	 krävde	 att	 tillräckligt	 många	 av	
gruppdeltagarna	 kom	 förberedda.	 Ju	 mer	 förberedd	 gruppen	 var	 desto	 bättre	
upplevdes	 diskussionerna	 bli.	 Att	 vissa	 studenter	 kom	 oförberedda	 upplevdes	
dock	 som	 ett	 mindre	 problem	 så	 länge	 tillräckligt	 många	 var	 förberedda.	 Att	
konfrontera	 gruppmedlemmar	 som	 inte	 uppfyllde	 det	 gruppkontrakt	 som	
diskuterats	fram	i	helklass	upplevdes	därför	inte	som	kritiskt.		
	
Trots	schemalagda	tillfällen	för	gruppstudier	var	det	studenter	som	”inte	kunde	
komma”	 och	 i	 flera	 grupper	 tittade	 studenterna	 i	 första	 hand	 på	
fallstudiefrågorna	på	egen	hand	och	diskuterade	dessa	endast	i	den	utsträckning	
det	 hanns	 med	 under	 lektionstillfällena.	 Det	 var	 en	 olycklig	 utveckling	 då	
studenterna	 också	 rapporterade	 att	 det	 gav	mer	 att	 diskutera	 frågorna	 än	 att	
studera	 dem	 på	 egen	 hand.	 Under	 hela	 kursen	 förekom	 skillnader	 i	 hur	 bra	
grupperna	 fungerade	 och	 när	 studenterna	 fick	 betygsätta	 hur	 bra	 gruppen	
fungerade	användes	hela	skalan	från	1	(1	röst)	till	5	(3	röster)	
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Lektionstillfällena	
Det	 som	 fungerade	 bäst	 på	 kursen	 var	 lektionstillfällena.	 Närvaron	 var	 hög,	 i	
genomsnitt	 76,5	%	 för	 hela	 kursen	 (78,3	%	 för	 biologerna,	 72,6	%	 för	 lärare),	
även	 om	 lektionsnärvaron	 avtog	 efterhand	 som	 kursen	 fortskred.	 Studenterna	
jobbade	mestadels	fokuserat	och	bra	med	att	diskutera	frågorna	och	arbeta	med	
materialet.	 Telefoner/laptops	 användes	 i	 mycket	 liten	 utsträckning	 till	
”fritidssurfning”.		

	
Lektionstillfällena	 var	 också	 mycket	 uppskattade	 av	 studenterna.	 (Citat	 från	
halvtidsutvärdering:	 ”Lektionerna	 är	 jättebra!”.)	 Miniföreläsningarna	
uppskattades	också.	(Citat	från	halvtidsutvärdering:	”Jättebra	upplägg	på	kursen!	
Speciellt	efter	att	du	ändrade	så	att	man	får	in	lite	föreläsning	också.	Det	blir	lite	
lättare	att	greppa	vad	som	är	viktigt	och	vad	man	 förväntas	kunna.”,	 ”	mkt	bra	
med	lite	föreläsning	på	lektionerna”.)	
	
En	 intressant	 observation	 var	 hur	 bytet	 mellan	 grupper	 och	 tvärgrupper	
påverkade	 dynamiken	 i	 klassrummet.	 Diskussionerna	 gav	 generellt	 intryck	 att	
fungera	 bättre	 i	 tvärgrupperna	 än	 i	 ursprungsgrupperna	 vilket	 också	
reflekterades	i	att	studenterna	gav	något	lägre	betyg	till	arbetet	i	grupper	(medel	
3,29)	 än	 tvärgrupper	 (medel	 3,54).	 Kanske	 upplevde	 studenterna	 att	 vissa	 i	
gruppen	 kom	 oförberedda	 (eller	 inte	 alls)	 till	 de	 självständiga	 gruppträffarna	
medan	detta	inte	märktes	i	samma	utsträckning	i	tvärgrupperna?	
	
Formativ	 återkoppling	 från	 lärare	 vid	 lektionerna	 var	 svårare	 att	 genomföra.	
Studenterna	hade	inte	så	många	frågor	som	krävts	för	att	god	återkoppling	ska	
kunna	ske.	Det	var	svårt	för	läraren	att	uppfatta	vad	studenterna	hade	svårt	med	
och	 i	 vilken	 utsträckning	 de	 förstått	 ämnet.	 De	 mindmaps	 som	 utgjorde	
resultatet	 från	diskussionen	i	 tvärgrupperna	blev	främst	en	metod	för	att	driva	
tvärgruppsdiskussionen	 framåt;	 inte	 för	 att	 ge	 återkoppling	 på.	 (Studenterna	
påtalade	 dock	 att	 de	 upplevde	 arbetet	 med	 mindmaps	 som	 nyttigt	 för	 att	
verkligen	 konsolidera	 förståelsen	 av	 termer	 och	 begrepp.)	 Det	 är	 svårt	 att	
uppskatta	 i	 vilken	utsträckning	studenterna	 fått	återkoppling	på	 rätt	 sak,	 i	 rätt	
tid	och	tillräcklig	omfattning.	Från	studenthåll	upplevdes	dock	att	man	hade	haft	
goda	möjligheter	att	få	återkoppling	från	lärare	vid	lektionerna	och	återkoppling	
getts	på	ett	konstruktivt	sätt.	
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Examination	
Kursen	examinerades	för	biologstudenterna	med	en	salstentamen	där	tentamen	
designades	 för	 att	 vara	 så	 jämförbar	 i	 svårighet	 och	 innehåll	 som	 tidigare	 år.	
Tyvärr	var	resultatet	på	tentamen	signifikant	sämre	än	tidigare	år	(G-test	2014-
2016,	G	=	20,0,	df	=	6,	P	=	0,003;	där	2016	var	signifikant	sämre	än	både	2014	(P	
=	0.002)	och	2015	(P	=	0.003)).	Studenter	vi	pratat	med	bedömde	dock	att	de,	
någon	 månad	 efter	 tentamensperioden,	 kom	 ihåg	 mer	 av	 kursinnehållet	 än	
innehållet	 på	 den	 parallellt	 lästa	 kursen	 i	 Allmän	 kemi.	 Det	 bör	 dock	 tas	 i	
beaktande	 att	 dessa	 studenter	 ansåg	 sig	 vara	 betydligt	 mer	 intresserade	 av	
evolution	än	allmän	kemi.	

	
Tentamensresultat	fördelat	på	%	studenter	med	U,	3,	4	respektive	5	för	2014	(blå	
staplar),	2015	(röda	staplar)	och	2016	(gröna	staplar).	
	
Jämförelser	 av	 tentamensresultaten	 för	 kursen	 i	 Allmän	 kemi,	 som	 läses	 av	
samma	 studenter	men	med	oförändrat	 kursupplägg,	 visade	 att	 årets	 studenter	
tenderade	att	vara	något	svagare	än	tidigare	år	(G-test	2014-2016,	G	=	13,6,	df	=	
6,	P	=	0,04,	där	2014	vs	2016	P	=	0,06	och	2015	vs	2016	P	=	0,02).	Det	dåliga	
tentamensresultatet	 för	 evolutionskursen	 kan	 således	möjligen	 förklaras	 av	 en	
svagare	 studentgrupp.	 I	 vissa	 fall	 verkar	 studenter	 ha	 upplevt	 att	 de	 kunde	
innehållet	på	evolutionskursen	så	väl	efter	diskussioner	och	lektioner	att	de	till	
stor	 del	 (eller	 till	 och	 med	 enbart)	 fokuserade	 på	 att	 plugga	 inför	 tentamen	 i	
Allmän	kemi.	
	
Tentamensresultat	var	 signifikant	korrelerat	med	de	mått	vi	hade	på	mängden	
självständigt	 arbete	 studenterna	 hade	 genomfört.	 	 Tentamenspoängen	 var	
signifikant	negativt	 korrelerade	med	hur	många	 självrättande	 tester	 studenten	
hade	klarat	av	inför	lektionerna	(c	=	0,413,	p	<	0,05)	och	positivt	korrelerat	med	
antalet	 lektionstillfällen	studenten	deltagit	vid	 (c	=	0,553,	p	<	0,001).	Det	 finns	
därför	skäl	att	tro	att	studenterna	som	följde	det	tänkta	kursupplägget	gynnades,	
även	om	gruppen	som	helhet	lärde	sig	mindre	än	tidigare	år.	
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Correlation	mellan	antal	test	som	ännu	ej	var	avklarade	vid	 lektionstillfällena	(x-
axeln)	och	antal	poäng	på	tentamen	(y-axeln).	
	

	
Correlation	 mellan	 antal	 lektioner	 som	 närvarats	 (x-axeln)	 och	 antal	 poäng	 på	
tentamen	(y-axeln).	
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Lärarstudenterna	 examinerades	med	 en	hemtentamen	och	 för	 dessa	 studenter	
skilde	 sig	 inte	 examinationsresultatet	 mellan	 de	 två	 år	 studenterna	 har	
examinerats	med	samma	tentamen	(t.test	2015	vs	2016	P	=	0,712).		

	
Tentamensresultat	 fördelat	 på	 andel	 studenter	med	 U,	 G	 respektive	 VG	 för	 2015	
(blå	staplar)	och	2016	(röda	staplar).	
	
Baserat	 på	 skillnaderna	 i	 resultat	 mellan	 biologistudenter	 och	 lärarstudenter	
misstänker	 vi	 att	 kursupplägget	 krävde	 en	 mognadsnivå	 som	 många	
biologistudenter	ännu	 inte	hade	uppnått.	Vi	 tror	att	studenterna	 inte	 insåg	vad	
det	 innebar	 att	 ta	 den	 mängd	 eget	 ansvar	 som	 kursen	 krävde	 eller	 vilka	
studiestrategier	de	behövde	tillämpa;	och	kursen	hjälpte	inte	studenterna	att	ta	
sig	 dit.	 Studenterna	 upplevde	 att	 det	 var	 svårt	 att	 hitta	 en	 bra	 balans	 för	 att	
studera	på	flera	parallella	kurser,	men	framför	allt	tror	vi	att	det	var	för	svårt	för	
studenterna	 att	 utifrån	 den	 information	 vi	 gav	 dem	 identifiera	 vad	 de	
förväntades	plugga	på.	Detta	 tillsammans	med	att	återkopplingen	 inte	 fungerat	
på	tänkt	sätt	ger	goda	möjligheter	att	revidera	kursen.	Detta	främst	genom	hjälpa	
studenten	att	(1)	förstå	kursmål	och	(2)	identifiera	centrala	moment	inom	ämnet	
för	att	(3)	förbättra	färdigheten	i	självskattning	och	hur	de	kan	(4)	dra	nytta	av	
formativ	 återkoppling.	 Ska	 detta	 verkligen	 behövas?	 Ja,	 studenter	 på	 t.ex.	
MedFAK	får	en	grundlig	introduktion	i	PBL	för	att	lära	sig	att	studera	och	arbeta	
enligt	det	sättet,	och	det	är	därför	rimligt	att	ge	studenter	mer	träning	i	”hur	man	
studerar”.	
	
Kursrevidering	
På	 det	 stora	 hela	 har	 trots	 allt	 kursupplägget	 upplevts	 som	positivt,	 både	 från	
lärarsynvinkel	 och	 så	 vitt	 vi	 kunnat	 bedöma	 även	 från	 studenthåll.	
Tentamensresultatet	visar	dock	att	nuvarande	kursupplägg	inte	ger	studenterna	
det	stöd	de	behöver	utan	ytterligare	revidering	av	kursen	är	nödvändig.	
	
Identifiering	av	lärandemål	
Studenterna	verkar	ha	haft	svårigheter	att	 identifiera	exakt	vad	de	 förväntades	
lära	 sig	 under	 kursens	 gång.	 Till	 nästa	 år	 behöver	 därför	 kursens	 lärandemål	
göras	 tydligare	 och	 uttalas	 explicit,	 inte	 bara	 meddelas	 indirekt	 via	
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tvärgruppsfrågor.	 Vidare	 kan	 instuderingsfrågor	 ytterligare	 guida	 studenterna	
till	att	identifiera	den	kunskap	som	behöver	pluggas	in.		
	
Studenterna	 själva	 efterfrågade	mer	 (mini)föreläsningar	 för	 att	 identifiera	 det	
viktiga	 under	 kursen,	men	 vi	 tror	 att	 sådana	 skulle	 ha	 en	 negativ	 inverkan	 på	
lärandet	 och	 leda	 till	 att	 studenterna	 överlåter	 arbetet	med	 att	 identifiera	 det	
som	 ska	 läras	 in	på	 läraren.	 Istället	 planerar	 vi	 genomgångar	 i	 helklass	där	de	
olika	 grupperna	 själva	 får	 ansvara	 för	 att	 identifiera	 den	 relevanta	 kunskapen	
och	där	läraren	istället	har	en	stödjande/guidande	roll.	
	
Återkoppling	från	studenter	till	lärare	(och	tillbaka)	
En	 svårighet	 som	 upplevdes	 från	 lärarhåll	 redan	 under	 pågående	 kurs	 var	
bristen	på	återkoppling	från	studenterna.	När	studenterna	upplevde	att	de	hade	
”kört	fast”	frågade	de	läraren,	men	utöver	sådana	direkta	problem	var	det	svårt	
för	 läraren	 att	 avgöra	 i	 vilken	 grad	 studenterna	 hade	 förstått.	 Detta	 trots	
upprepade	 förfrågningar	 om	 återkoppling	 från	 lärarhåll.	 Även	när	 studenterna	
kommer	 fram	 till	 rätt	 svar	 i	 sina	 grupp-	 och	 tvärgruppsdiskussioner	 kan	 det	
uppnås	 genom	 felaktiga	 argument,	 och	 gruppdeltagarna	 kan	 uppleva	 att	 de	 är	
överens	och	motivera	för	också	ett	felaktigt	svar.		
	
Studenterna	själva	efterfrågade	ett	facit	till	diskussionsfrågorna,	men	vi	tror	att	
även	 detta	 skulle	 ha	 en	 negativ	 inverkan	 på	 lärandet.	 Med	 ett	 facit	 övergår	
gruppdiskussioner	 lätt	 i	ett	 ”Har	vi	rätt?	 Ja/Nej”	snarare	än	att	själva	ta	ansvar	
för	att	man	identifierat	ett	svar	som	gruppen	med	så	stor	säkerhet	som	möjligt	
gemensamt	bedömer	vara	korrekt.		
	
Till	 nästa	 år	 avser	 vi	 istället	 erbjuda	 de	 grupper	 som	 närvarar	 vid	
undervisningstillfällena	möjligheten	till	skriftlig	återkoppling	på	inlämnade	svar.	
Detta	kommer	att	ge	läraren	en	möjlighet	att	säkerställa	att	studenterna	kommit	
fram	till	 rätt	svar	(baserat	på	rätt	argument).	Det	kommer	också	att	ge	 läraren	
möjlighet	 att	 identifiera	vilka	områden	 som	orsakar	 studenterna	mer	problem.	
Det	 vidare	 att	 kunna	 fungera	 som	 en	morot	 för	 att	 studenterna	 verkligen	 ska	
arbeta	 med	 gruppuppgiften	 innan	 lektionen	 så	 att	 det	 finns	 färdiga	 svar	 att	
lämna	in.	
	
Studiestrategier	och	självskattning	
Samtal	 med	 studenter	 efter	 avslutad	 kurs	 visade	 behovet	 av	 en	 guidning	 till	
effektiv	 studieteknik.	 Vi	 avser	 därför	 sammanställa	 några	 olika	 tips	 som	 vi	 av	
erfarenhet	 vet	 kan	underlätta	 studierna.	 Instuderingsfrågor	 i	 samband	med	de	
olika	 momenten	 kan	 också	 underlätta	 identifierandet	 av	 effektiva	
studiestrategier.	
	
Studenterna	behöver	också	introduceras	till	ett	mer	effektivt	förhållningssätt	till	
sitt	eget	lärande.	Hållbart	lärande	består	av	flera	delar	bl.a.	att	sätta	upp	tydliga	
mål	 (se	 Identifiering	 av	 lärande	mål	 ovan),	 att	 avgöra	 styrkor	 och	 svagheter	 i	
kunskaper	 och	 färdigheter,	 samt	 att	 själva	 avgöra	 vilken	 återkoppling	 som	
behövs.	För	att	träna	i	att	skatta	egen	kunskap	och	färdighet,	och	att	fråga	efter	
återkoppling,	 kan	 de	 skriftliga	 svaren	 på	 grupparbeten	 (se	 Återkoppling	 från	
studenter	 till	 lärare	 (och	 tillbaka))	 kompletteras	 med	 en	 reflektion	 över	
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kunskapsläget	 och	 vad	 de	 behöver	 återkoppling	 på.	 Läraren	 kan	 i	 sin	
återkoppling	 främst	 ägna	 sig	 åt	 att	 fokusera	 på	 de	 delar	 som	 de	 vill	 ha	
återkoppling	 på	 och	 använda	 texten	 för	 att	 bekräfta	 eller	 problematisera	
studenternas	egna	skattningar.	
	
Grupparbete	
Något	som	också	var	tydligt	under	kursens	gång	var	hur	olika	bra	grupparbetet	
fungerade	i	olika	grupper.	Detta	är	naturligtvis	svårt	att	komma	till	rätta	med.	Ett	
sätt	kan	vara	att	halvvägs	genom	kursen	(och	 inte	 i	 slutet	som	nu)	gemensamt	
utvärdera	 hur	 grupparbetet	 har	 fungerat.	 I	 samband	med	 detta	 avser	 vi	 också	
erbjuda	 studenterna	 att	 själva	 välja	 om	 de	 vill	 fortsätta	 med	 gruppupplägget	
eller	 om	 de	 föredrar	 att	 studera	 på	 egen	 hand.	 De	 studenter	 som	 väljer	 ett	
gruppupplägg	åläggs	 i	samband	med	detta	att	arbeta	på	det	sätt	som	förväntas	
(komma	förberedd	till	gruppstudieträffarna)	och	om	de	inte	är	beredda	att	göra	
detta	finns	alternativet	självstudier.	
	
I	 samband	med	detta	kommer	 studenterna	även	att	delas	 in	 i	nya	grupper	där	
studenter	 som	hoppat	 av	 under	 kursens	 gång	 eller	 som	 inte	 längre	 vill	 delta	 i	
gruppstudierna	inte	delas	in	i	någon	grupp.	Nya	grupper	kan	ha	en	positiv	effekt	
på	 gruppdynamiken	 och	 vi	 slipper	 ha	 grupper	 där	 endast	 ett	 fåtal	 studenter	
fortfarande	vill	jobba	aktivt.	
	
Det	är	även	tydligt	att	 läraren	kan	behöva	engagera	sig	hur	själva	grupparbetet	
fortgår.	Även	om	studenterna	tycker	att	de	är	bra	på	att	arbeta	i	grupp	så	funkar	
inte	alla	grupper	bra.	Grupper	med	problem	med	dominanta	eller	tysta	personer	
kan	 tex	 få	 hjälp	 att	 hantera	 problemet	 med	 ”tändsticksmetoden”	 eller	
”garnnystanmetoden”.	 Utvärdering	 av	 gruppmedlemmarnas	 och	 studentens	
egna	 insatser	 och	 hur	 väl	 gruppen	 upplevs	 fungera	 kan	 användas	 som	
utgångspunkt	för	diskussioner	och	för	att	identifiera	var	insatser	behöver	göras.	
	
	
Erfarenheter	och	reflektioner	
Trots	 det	 nedslående	 tentaresultatet	 är	 den	 övergripande	 erfarenheten	 av	
kursupplägget	 positiv.	 En	 stor	 mängd	 arbete	 gick	 åt	 att	 utveckla	 de	 olika	
fallstudierna,	men	detta	kan	med	fördel	slås	ut	över	ett	flertal	år	där	ett	moment	
i	taget	omvandlas	till	ett	fallstudiemoment	och	där	antalet	tillgängliga	fallstudier	
ökas	gradvis.	Själva	utvecklingsarbetet	med	fallstudierna	var	för	lärarna	kul	och	
lärorikt.	
	
Själva	undervisningsstrategin	under	kursen	var	i	nuvarande	upplägg	lågintensivt	
och	krävde	lägre	arbetsinsats	än	en	traditionell	föreläsning.	En	lärare	kunde	utan	
svårighet	 hålla	 lektion	 för	 närmare	 60	 studenter	 (12	 grupper	 respektive	 10	
tvärgrupper).	 Med	 ovanstående	 planerade	 modifieringar	 kommer	 dock	
arbetsinsatsen	 för	 den	 undervisande	 läraren	 att	 öka.	 Det	 skriftliga	
återkopplingsmomentet	 kan	 dock	 utan	 svårighet	 utföras	 av	 till	 exempel	 en	
doktorand.	
	
Upplägget	 uppmuntrade	 studenterna	 till	 att	 aktivt	 arbeta	 med	 materialet,	
åtminstone	 under	 lektionstid.	 Jämfört	 med	 en	 föreläsning	 ledde	
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gruppdiskussionerna	 till	 större	 studentengagemang.	 Gruppdynamiken	
påverkade	dock	i	vilken	grad	olika	studenter	inkluderades	i	diskussionerna.	För	
att	diskussionerna	ska	bli	så	inkluderande	som	möjligt	bör	grupperna	inte	vara	
större	än	6	studenter	och	grupperna	bör	arrangeras	(läraren	kan	behöva	göra	en	
insats	här)	så	att	deltagarna	sitter	så	nära	och	mitt	emot	varandra	som	möjligt.	I	
vissa	 salar	 var	 detta	 mycket	 svårt	 och	 schemaläggningen	 bör	 planeras	 med	
avseende	på	detta.	Fler	och	större	flexibla	salar	hade	varit	önskvärt.	
	
Den	 stora	 utmaningen	 är	 att	 få	 studenterna	 att	 ta	 ansvar	 också	 för	momenten	
där	läraren	inte	närvarar.	En	morot	för	de	självständiga	studierna	skulle	kunna	
vara	bonuspoäng	 till	 tentamen	 för	de	studenter	som	gör	 förberedelsetesterna	 i	
tid.	 Till	 kommande	 år	 kan	 man	 även	 hoppas	 att	 korrelationerna	 ovan	 mellan	
tentamensresultat	 och	 lektionsnärvaro	 respektive	 avklarade	 test	 kan	 vara	 en	
sporre.	Eventuellt	skulle	en	utvärdering	av	gruppinsatsen	kunna	vara	en	sporre	
för	att	få	gruppträffarna	att	fungera	bättre.	
	
I	 vår	 ansökan	 avsåg	 vi	 att	 utvärdera	 undervisningssättet	 genom	 djupare	
intervjuer	med	studenterna.	Tyvärr	var	endast	två	studenter	intresserade	av	att	
delta	i	dessa	intervjuer.	Vår	bedömning	är	att	dessa	var	mycket	intresserade	och	
ambitiösa	och	kanske	inte	representerade	kursen	som	helhet.	Deras	tankar	och	
åsikter	 gav	 oss	 dock	 värdefull	 insikt	 i	 hur	 kursupplägget	 fungerat	 från	
studenthåll,	vilket	arbetssätt	vi	vill	få	studenterna	att	uppnå	och	uppslag	till	hur	
vi	kan	modifiera	kursen	för	att	hjälpa	studenterna	att	nå	dit.	
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