
Problembaserat lärande

Problembaserat lärande är en pedagogik 
som kan användas i alla utbildningar och 
under många år har det varit den pedagogis-
ka inriktningen i sjuksköterskeprogrammet 
på BTH. För att använda sig av pedagogiken 
behöver läraren ha en tro på att människan 
vill och tar ett eget ansvar för sitt lärande. 
Studentens egna ansvar är centralt i PBL 
och det är nödvändigt att studenterna är 
motiverade och aktiva i sitt lärande. 

PBL brukar beskrivas som tre processer: 
problemlösningsprocess, lärandeprocess 
och grupprocess. De olika processerna för-
bereder studenten inte enbart kunskaps-
mässigt utan också in i yrkesrollen som 
sjuksköterska. Sjuksköterskan är en del i ett 
team och behöver kunna lösa problem, söka 
kunskap och hantera grupper.  
I problembaserat lärande ingår studenten i 
en basgrupp med mellan 7 och 9 studenter. 
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Sedan några år tillbaka arbetar jag i sjuksköterskeprogrammet på Institutionen 
för Hälsa. Institutionen har gjort ett aktivt val av pedagogisk utgångspunkt 
med problembaserat lärande (PBL). Att arbeta med studenterna i bas-
gruppsarbetet är både givande och utmanande.  
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Problembearbetningsprocessen

Scenario
Vad handlar det om?
Klargör termer och begrepp

1.

Fria associationer
kring scenariot

2.Tillämpa
( specifik nivå )

9.

Systematisera
i problemområdet

3.

Hämta in kunskap
sök, prioritera, studera

7.

Formulera inlärningsmål6.

Utvärdera

Inventera & tillvarata
gruppens kunskaper
Vad vet jag / vi, vad vet jag / vi inte?

4.

Diskutera och värdera 
den inhämtade kunskapen
( generell nivå )

8.

Definiera 
problemställningar

5.

Basgruppen har i en kurs ett antal vinjet-
ter/scenarier som ska leda studenterna till 
ett antal frågeställningar. En vinjett kan vara 
en text, en bild, en händelse, ett rollspel det 
vill säga något som sätter igång tankepro-
cessen hos studenterna och frågorna: 

”Vad är det jag kan och vad behöver jag 
lära mer om”. 

Själva problembearbetningsprocessen är 
ganska strikt reglerad i steg hur genom-
förandet ska ske i gruppen. Däremot kan 
innehållet i de olika stegen variera och ger 
utrymme för kreativa lösningar. 

En del i basgruppens arbete är att utvärdera 
sin egen och gruppens insatser och utveck-
ling. Utvärdering görs efter varje träff och 
innehållet kan variera beroende på vad som 
sker i gruppen. Som lärare i en basgrupp 
krävs en hel del inkännande och att tillåta 
att det händer olika saker i gruppen. För 
den ämneskunnige handlar det inte om att 
gå in som föreläsare i gruppen utan att istäl-
let ge stöd och utmana studenterna i läran-
det. Om detta och om lärandet i grupperna 
vill jag tala om den 18/6. 
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