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Sammanfattning 

I dagens grundskola ställs en mängd olika krav på elever och på de kunskaper som bör 
besittas. Det beror på att skolan har till uppgift att förbereda eleverna inför det föränderliga 
samhälle vi lever i. För att kunna göra detta krävs att de är aktiva och delaktiga i den 
undervisning som rör dem och för att öka denna delaktighet finns en mängd olika 
arbetsmodeller som alla handlar om att förbättra elevers aktivitet. Bland dessa finns en modell 
som kallas problembaserat lärande och förkortas PBL. 
 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om, och i så fall hur ett problembaserat 
lärande kan användas i grundskolans tidigare år som en elevaktiv undervisningsmodell. 
Anledningen till att detta ämne och syfte valts är för att merparten av den forskning som finns 
som rör PBL fokuserar på högre studier medan de lägre undervisningsnivåerna har undersökts 
relativt lite. I ett försök att minska kunskapsglappet har denna undersökning syftat till att 
påvisa hur lärare arbetar och tidigare har arbetat med problembaserat lärande i grundskolans 
tidigare år.  
 
Denna undersökning har genomförts med hjälp av kvalitativt inriktade interjuver vilka 
resulterade i slutsatserna att det är möjligt att arbeta med PBL som en elevaktiv 
undervisningsmodell i grundskolan och dess tidigare år samt att eleverna tycks bli mer aktiva 
och delaktiga. Det är grundat på resultatet av undersökningen där några av personerna som 
deltog ansåg sig arbeta eller tidigare ha arbetat med problembaserat lärande och gjort detta på 
ett tillfredsställande sätt. Dessutom tycktes eleverna, enligt undersökningspersonerna, bli mer 
aktiva och delaktiga än i traditionell undervisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Active learning, education, elementary School, elevaktiva arbetsmodeller, 
elevaktiva arbetssätt, PBL, problem-based learning, problembaserat lärande. 
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1. Inledning 

I dagens grundskola ställs en mängd olika krav på elever och på de kunskaper som bör 
besittas. I enighet med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, sägs det bero på att skolan har till uppgift att förbereda eleverna på det 
föränderliga samhälle vi lever i. Skolan bör därför låta elever stimuleras till att aktivt söka 
kunskap, erbjuda dem möjligheter att ta egna initiativ och eget ansvar samt utveckla den 
inneboende förmågan att arbeta självständigt. För att nå framgång med de uppdragen krävs att 
eleverna är delaktiga i den undervisning som faktiskt är till för dem (Lpo 94). 
 
Det finns en mängd olika arbetsmodeller som alla handlar om att öka denna delaktighet men 
de handlar även om att öka elevers aktivitet i undervisningen. Idag förs en livlig debatt om 
huruvida de kan och ska användas för att uppfylla de många kraven. Enligt universitetslektorn 
Inger Hensvold (2006) anses dessa elevaktiva arbetsmodeller ligga rätt i tiden eftersom fokus 
har flyttats från läraren och den traditionella undervisningen till eleverna och deras lärande. 
Det finns dock en uppsjö av sådana modeller som alla är tänkta att användas i aktiverande 
syfte (Hensvold, 2006). 
 
Bland dessa aktiverande modeller finns en modell som kallas problembaserat lärande. Enligt 
läraren och författaren Bo Jerdmyr (1999) har den etablerat sig allt mer inom olika skolformer 
under de senaste trettio åren. Den återfinns främst inom högre utbildningar men på senare tid 
har både grund- och gymnasieskolor börjat anamma arbetsmodellen, antingen helt eller delvis. 
Det har troligen gjorts eftersom den vid en första anblick har mål som överensstämmer med 
Lpo 94 då problembaserat lärande tycks erbjuda elever ett större ansvarstagande och 
initiativtagande. Det tros då innebära att de blir delaktiga i sin undervisning i större 
omfattning än tidigare (Jerdmyr, 1999). 
 
Idag används problembaserat lärande främst inom högre utbildningar, vilket tidigare nämnts. 
Det var även där som jag kom i kontakt med det första gången. Detta gjorde jag genom min 
bror som skulle börja studera på en utbildning där enbart denna arbetsmodell användes som 
undervisningsmetod. Efterhand som jag fick djupare kunskap om ämnet, som för mig var helt 
okänt sedan tidigare, började jag söka ytterliggare kunskap. Jag fann då att problembaserat 
lärande används, om än i liten skala, även på grundskolor. Eftersom jag i min lärarutbildning 
inriktar mig mot grundskolan och dess tidigare år kändes detta särskilt relevant, speciellt då 
jag fann att det var ett område som undersökts relativt lite. Det var i det sammanhanget mitt 
intresse för det problembaserade lärandet växte sig starkt och då jag beslutade att det var det 
som mitt examensarbete skulle komma att handla om.  
 
Syftet med det här examensarbetet är, med tanke på ovanstående resonemang, att undersöka 
om, och i så fall hur problembaserat lärande kan användas i grundskolans tidigare år som en 
elevaktiv arbetsmodell. Syftet kommer att preciseras närmare efter litteraturgenomgången.  
 

1.2 Arbetets disposition 
Arbetet inleds härefter med en litteraturgenomgång för att sätta in läsaren i ämnet och för att 
visa ett urval av den forskning som finns. Efter litteraturgenomgången kommer syftet att 
preciseras ytterliggare vilket följs av ett metodavsnitt där jag bland annat beskriver och 
motiverar de metodval och tillvägagångssätt som använts. Sedan återfinns de resultat som 
framkommit under min undersökning. Dessa har jag då sammanfattat och tolkat för att de ska 
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vara överskådliga. Arbetet avslutas därefter med en diskussion rörande den litteratur som 
använts, de tillvägagångssätt som nyttjats samt synpunkter som framkommit under arbetets 
gång. Vidare ges förslag på fortsatt forskning eftersom jag fortfarande anser att det finns ett 
kunskapsglapp att fylla, denna undersökning till trots.  
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2. Litteraturgenomgång 

Detta avsnitt kommer inledningsvis att handla om elevaktiva arbetsmodeller i allmänhet och 
därefter en av dessa, nämligen problembaserat lärande, i synnerhet. Begreppet kommer då att 
definieras och definitionen följs av en historisk genomgång. Därefter finns ett stycke som 
motiverar användandet av problembaserat lärande samt ett stycke där lärarens och elevernas 
nya roller förklaras. Avslutningsvis visas det problembaserade lärandet i förhållande till 
läroplanen vilket följs av en definition av de viktigaste begreppen. 

 

2.1 Elevaktiva arbetsmodeller 
I ett allt mer intensivt skiftande samhälle menar författaren och språkläraren Gunilla Oliveira 
(1996) att det ständigt ställs krav på att individen hålls uppdaterad kunskapsmässigt då 
kunskapen kan anses ha kort hållbarhetstid. För att klara denna uppdatering krävs ett livslångt 
lärande där alla bär ett ansvar för det egna. I det perspektivet är skolans kanske viktigaste 
uppgift att utveckla elevers beredskap för att möta den föränderliga världen istället för att 
förse dem med en viss mängd redan färdig kunskap (Oliveira, 1996). 
 
Med detta i åtanke är det inte bara samhället som förändras utan det håller även 
undervisningen på att göra (Oliveira, 1996). Denna förändring visar sig enligt 
universitetslektorn Inger Hensvold (2006) då fokus har flyttats från lärarens undervisning till 
elevernas lärande och då elevaktiva arbetsmodeller blivit en vanligare undervisningsform. 
Denna form av undervisning innebär att en kombination av elevers lärande i samband med 
andra och elevers individuella arbete är aktuell (Hensvold, 2006).  
 
Eftersom begreppet elevaktiva arbetsmodeller är synonymt med både elevaktiva arbetssätt 
och elevaktiva arbetsmetoder kommer alla tre att återfinnas i denna text. 
 
Trots att de elevaktiva arbetssätten idag finns i större utsträckning än tidigare i skolan är 
tankesätten som de bygger på inget nytt utan de härstammar från filosofen John Dewey 
(1916) och hans idéer. Han menade så tidigt som på sin tid att fokus bör ligga på eleverna och 
deras sätt att tänka eftersom allt lärande måste utgå från dem som lär och deras förkunskaper 
rörande ämnet i fråga. Därför bör läraren använda sig av sådant som anknyter till eleverna 
samt den mognadsnivå som de befinner sig på. Om detta görs skapas troligtvis ett intresse hos 
eleverna vilket är en förutsättning för att de ska känna att det de gör är meningsfullt. 
Förhoppningen är då att studierna blir mer effektiva, målinriktade och engagerande (Dewey, 
1916). 
 
Just vikten av engagemang är något som även författaren och filosofie doktorn John Steinberg 
(2006) understryker. Han menar att allt fler lärare vill undvika den traditionella 
katederundervisningen för att istället arbeta med elevaktiva arbetssätt där engagemanget har 
en mer given plats. Dessa arbetssätt måste dock användas på rätt sätt för att de ska ge det 
tänkta resultatet. Om de används felaktigt medför det ofta en ostrukturerad och inaktiv 
undervisningsform vilket förtar vinsten med arbetet. Denna vinst kan bland annat visa sig 
genom den variation av arbetssätt som ofta erbjuds. Det innebär att elever får en chans att 
prova olika moment i olika sammanhang och eftersom alla elever är bra på olika saker bör de 
finna det arbetssätt som är mest fördelaktigt för dem (Steinberg, 2006). 
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Att arbeta med elevaktiva arbetssätt och erbjuda elever denna chans är dock inte alla som 
väljer att göra trots att den traditionella undervisningen i helklass har minskat successivt de 
senaste fyrtio åren. Från att ha utgjort ungefär sextio procent av undervisningen på sextiotalet 
utgjorde det år 2006 endast fyrtiofem procent. Detta innebär däremot inte att andelen 
grupparbeten har ökat trots att dessa ofta används vid elevaktiva arbetsmetoder. Det är 
nämligen så att många aktiva inom skolan menar att grupparbeten ställer stora krav på både 
lärare och elever och dessutom är det flera som inte är villiga att driva igenom den långa 
process som krävs för att införa ett nytt arbetssätt. Det kan bero på att läraren inte är beredd på 
de okontrollerade processer som eventuellt kan uppstå i klassrummet då läraren frångår sin 
säkra roll (Hensvold, 2006). 
 
Om läraren däremot vågar frångå denna säkra roll har det visat sig att elever är positiva till 
grupparbeten och elevaktiva arbetssätt. Förutom det anser elever att de har störst utbyte av 
just detta. Syftet med att arbeta i grupp är att gruppen då fungerar som en mötesplats för 
personer av olika bakgrund och olika kön. Dessutom främjar arbetet elevernas lärande samt 
sociala förmågor och tanken är att utveckla deras förmåga att diskutera, värdera kunskaper 
och argumentera. För att elevaktiva arbetssätt och grupparbeten ska fungera finns dock vissa 
krav. Ett av dessa är att eleverna måste vara positivt och ömsesidigt beroende av varandra 
vilket innebär att uppgifter och problem enbart kan lösas då alla lagt sitt bidrag (Hensvold, 
2006). Dessutom finns ytterligare krav: 
 

• Uppgifterna måste vara tydliga – otydliga mål och ramar leder till osäkerhet hos 
eleverna, som då kan hantera uppgifterna som individuella uppgifter eller alternativt 
börja bråka med varandra. 

• Uppgifterna måste vara adekvata och samtligas bidrag måste behövas. Annars löser 
några elever uppgiften själva. 

• Eleverna måste förberedas för att arbeta i grupp. I början bör uppgifterna vara enkla 
så att eleverna klarar av dem, annars är risken stor att arbetet utförs som individuella 
uppgifter. 

• Läraren måste ha kunskap och medvetenhet om grupprocesserna i klassrummet samt 
hjälpa eleverna att utveckla god gruppsammanhållning (Hensvold, 2006, s. 55). 

 
Trots kraven är elever alltså positiva till denna typ av arbetssätt vilket bör kunna vara en 
anledning att åtminstone prova att använda sig av dessa. Dessutom är det enligt författaren 
Rae Picas vetenskapliga artikel In Defence of Active Learning (2008) ett verktyg för att kunna 
möta barns utvecklingsbehov och underlätta undervisningen vilket tros leda till att elever 
utvecklar en naturlig lust att lära (Pica, 2008). 
 
För att sammanfatta detta avsnitt har, som tidigare nämnts, undervisningens fokus flyttats från 
lärarens undervisning till elevernas lärande vilket delvis har inneburit att elevaktiva 
arbetsmodeller blivit en vanligare undervisningsform. Dessa idéer är dock inte nya utan 
härstammar redan från Deweys tid då han betonade vikten av att i sitt arbete utgå från 
eleverna och deras erfarenhetsvärld eftersom det ofta leder till ökat engagemang och ansvar. 
Att utgå från just elever och deras erfarenhetsvärld kan dessutom sägas vara grunden för de 
elevaktiva arbetssätt som av elever upplevs som positiva trots att det då ställs större krav på 
både elever och lärare.  
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Ett av dessa aktiverande arbetssätt anses av vissa vara det problembaserade lärandet, som 
även kallas PBL. Denna form av arbetsmodell kommer nedan att tas upp närmare som en del i 
att uppnå det övergripande syftet med det här examensarbetet.  
 

2.2 Vad är PBL? 
Problembaserat lärande är från början en utbildningsmetod inom professionsutbildningar på 
det medicinska fältet. Det har därefter utvecklats till att bli ett tillvägagångssätt för att lägga 
upp och genomföra kurser. Det handlar då främst om att eleverna genom problematiska 
situationer blir insatta i både kunskaps- och verklighetsområden. I sin doktorsavhandling 
Distributed problem-based learning - Studies of a Pedagogical Model in practice menar Ulric 
Björck (2004) att det finns flera olika tolkningar av vad problembaserat lärande är och hur det 
bör användas. Det finns dock en definition som framstår som den mest relevanta (Björck, 
2004). Professorn Howard S. Barrows (1980), som står för denna, definierar problembaserat 
lärande enligt följande: 

(…) problem-based learning can be defined best as learning that results from the process 
of working toward the understanding or resolution of a problem. The problem is 
encountered first in the learning process and serves as a focus or stimulus for the 
application of problem-solving or reasoning skills, as well as for the search for or study of 
information or knowledge needed to understand the mechanisms responsible for the 
problem and how it might be resolved. The problem is not offered as an example of the 
relevance of prior learning or as an exercise for applying information already learned in a 
subject-based approach. A problem in this context refers to an unsettled, puzzling, 
unsolved issue that needs to be resolved (Barrows & Tamblyn, 1980, s. 18). 

Liksom detta citat antyder framställs problembaserat lärande främst som den kunskap som 
erhålls från arbetet mot att förstå eller finna en lösning på ett problem. Problemet i fråga ska 
då vara något som kan lösas i sitt rätta sammanhang och som dessutom behöver lösas.  
 
Denna definition är den som än idag är mest använd men trots det finns alltså ett flertal olika 
varianter av hur problembaserat lärande kan te sig. De mest specifika dragen för PBL är att 
undervisningen utgår från en speciell serie av steg vilket bygger på elevernas egen aktivitet 
och vilja att lära men även att kunskapen kan användas i sina rätta sammanhang. Dessutom 
utgår ett problembaserat lärande från att eleverna arbetar tillsammans i mindre grupper, så 
kallade basgrupper, där läraren intar en roll som handledare. Dessa basgrupper kan variera i 
storlek men vanligtvis ligger medlemsantalet någonstans mellan fem och åtta elever (Björck, 
2004).  
 
Eftersom det finns så många olika grupputföranden och definitioner av vad PBL är finns det 
också flera olika modeller att arbeta efter. Hur modellerna ser ut och hur många steg de består 
av beror främst på var den används samt vilken kunskap som förväntas uppnås med hjälp av 
dem. Nedan följer ett exempel på hur en modell med sex steg kan se ut (Björck, 2004). 
 

1. Det första steget innebär att eleverna presenteras inför ett problem och får inom 
basgrupperna bekanta sig med detta. Problemet bör vara av sådan karaktär att eleverna 
inte kan lösa det utan vidare undersökning. De ska alltså behöva samla in fakta och 
annan information. Innan de gör det bör de dock, inom grupperna, strukturera de 
förkunskaper gruppen besitter inom ämnet.  
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2. När eleverna kommit till steg två kan de tillsammans diskutera och ställa frågor kring 
problemet för att reda ut eventuella oklarheter. Det är då viktigt att eleverna tar reda på 
vad de inte kan och hur de i så fall kan ta reda på det. 

3. Steg tre går ut på att eleverna rangordnar det de kommit fram till i de två tidigare 
stegen. Det är här de bestämmer vad medlemmarna individuellt kan arbeta med men 
även vad hela gruppen kan göra för att närma sig en lösning av problemet.  

4. Det gäller på det fjärde steget att basgruppen samlar ihop den gemensamma 
kunskapen, som de förhoppningsvis funnit, för att därefter enas om ett påstående om 
hur problemet ser ut i förhållande till den funna informationen. 

5. Nästa steg i denna modell är att eleverna försöker komma fram till en rimlig hypotes, 
handling eller lösning till problemet.  

6. På det sjätte och sista steget bör basgrupperna presentera den lösning de hittat inför 
sina klasskamrater så att även de kan dra nytta av den givna lösningen (Björck, 2004).  

 
Som tidigare nämnts finns det flera modeller att arbeta efter och Henry Egidius (1999b), som 
under flera år arbetat flitigt med PBL, förespråkar en modell som till skillnad från 
ovanstående består av sju steg och kallas därför för sjustegsmetoden. Den modellen är väldigt 
snarlik och det första steget innebär för båda att eleverna får bekanta sig med ett problem eller 
en svår situation. Egidius menar dock att detta steg alltid bör bestå av en kort introduktion och 
därefter högläsning av problemet eftersom han anser att det då är lättare att uppmärksamma 
detaljer men även för att alla blir delaktiga på ett annat sätt. I övrigt är dessa två modeller 
relativt lika.  
 
Egidius (1999b) har en syn som både stämmer överens med andra, se till exempel Björck 
(2004), men även skiljer sig radikalt. Han menar nämligen att det finns två olika former för att 
arbeta med PBL. Den första av dessa är den som följer PBL-filosofin fullt ut medan den andra 
enbart fungerar som ett komplement till lärarens undervisning (Egidius, 1999b). Detta andra 
synsätt är enligt Charlotte Siléns doktorsavhandling Mellan kaos och kosmos – om eget 

ansvar och självständighet i lärandet (2000) helt felaktigt. Hon anser att om PBL används bör 
det användas fullt ut eftersom det är tänkt att det ska genomsyra hela utbildningen och inte 
bara vissa moment i undervisningen. Det har främst att göra med på vilket sätt eleverna 
betraktas. Med ett problembaserat arbetssätt är det elevernas lärande som ska utgöra fokus 
och det innebär att de ses som aktiva varelser som själva söker den kunskap de behöver. Med 
vissa andra arbetssätt som inte utgår från eleven finns risken att denne betraktas som passiv. 
Om ett sådant arbetssätt används främst och PBL används som ett komplement blir 
situationen motsägelsefull (Silén, 2000). 
 
Att eleverna inom PBL betraktas som aktiva individer är enligt läraren och författaren Bo 
Jerdmyr (1999) en förutsättning för att kunna bedriva arbetet. Det är dessutom en av de fem 
grundpelarna för problembaserat lärande. Dessa fem grundpelare följer: 
 

1. Arbetssättet innebär att undervisningen till stor del kretsar kring lösning av ett 
problem 

2. Eleverna får en styrande och aktiv roll i undervisningen. 

3. De grupper s.k. basgrupper, som eleverna arbetar i, blir centrala i undervisningen. 

4. PBL innebär oftast att undervisningen präglas av integration mellan moment, kurser, 
ämnen o. dyl. 

5. PBL innebär att läraren i sin roll får mer handledande uppgifter (Jerdmyr, 1999, s. 12) 
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Den av dessa grundpelare som troligen utgör det starkaste argumentet för att välja ett 
problembaserat arbetssätt är den fjärde då den även innebär att undervisningen blir mer 
verklighetsanknuten (Jerdmyr, 1999). Detta speciellt med tanke på att de problem som 
används tas från en verklig situation eller företeelse. Det bör då innebära att eleverna får en 
förståelse för hur de kan använda lösningen eller lösningsprocessen till problemet i en 
liknande situation utanför skolans väggar. Dessutom utgår PBL från att lärandet baseras på 
frågeställningar där eleven själv får formulera sitt lärandebehov (Egidius, 1999b). För att 
eleven ska kunna formulera detta behov krävs, som tidigare nämnts, att eleven har en aktiv 
och styrande roll. Huruvida detta är möjligt beror på pedagogen och dennes syn på de 
pedagogiska och didaktiska val som krävs men det beror även på vilken syn på kunskap som 
pedagogen har. Om denne arbetar utifrån ett problembaserat arbetssätt ses kunskapen troligen 
som både holistisk och kvalitativ vilket innebär att eleverna själva är med och konstruerar sin 
egen kunskap. Det innebär i sin tur att eleverna har ett relativt stort inflytande över både val 
av innehåll och tillvägagångssätt i undervisningen vilket förhoppningsvis leder till en ökad 
motivation som är grunden för att ett problembaserat arbetssätt ska fungera (Jerdmyr, 1999).   
 
Sammanfattningsvis kan problembaserat lärande alltså beskrivas som en utbildningsmetod 
eller som ett sätt att betrakta undervisning. Då handlar det främst om att eleverna får en 
aktivare roll än de haft i traditionell undervisning och att denna utgår från att förstå eller finna 
en lösning på ett realistiskt problem. Problemet kan dock inte erbjuda redan färdiga lösningar 
utan dessa behöver arbetas fram av de smågrupper, så kallade basgrupper som eleverna 
arbetar i. Storleken på dessa grupper kan variera men grupperna består oftast av mellan fem 
och åtta elever. Då denna typ av arbete sker intar läraren en handledarroll. Dessutom utgår 
arbetet från ett schema som kan bestå av olika många steg. I denna del har två av dessa lyfts 
fram, dels Barrows schema som består av sex steg och dels Egidius som består av sju steg, 
den så kallade sjustegsmetoden. Utmärkande för båda dessa är att de utgår från problem som 
är insatta i verkliga miljöer. Eleverna får med hjälp av dem formulera sina egna lärandebehov 
som en del i att göra undervisningen mer verklighetsanpassad. Det är nämligen något som den 
inte alltid har varit och för att illustrera det följer en historisk genomgång av PBL eftersom 
historien måste förstås för att vi ska kunna förstå nuet.   
 
 

2.3 Hur uppkom PBL? 
Problembaserat lärande är egentligen inget nytt påfund utan Egidius (1999b) menar att 
grunderna återfinns redan i Platons och Sokrates sätt att betrakta lärande. De menade 
nämligen att det krävs en dialog mellan lärare och den som lär för att uppnå en bra 
lärandesituation. Dessa tankar har sitt ursprung på 400 – talet f. Kr och Michael de Montaigne 
utvecklade dessa 1580 (Egidius, 1999b). Även Howard Barrows, som är en förespråkare av 
PBL, delar dessa tankar men han lägger dessutom tonvikt vid att det som lärs ska vara 
verksamhetsanpassat och sådant som förekommer i vardagliga situationer (Barrows & 
Tamblyn, 1980). Just verklighetsanpassningen och dessa tankesätt finns dessutom inom ett 
flertal andra elevaktiva arbetssätt och enligt Hensvold (2006) påminner många arbetssätt om 
varandra. Många av dem bygger på filosofen John Deweys tankar (1916) då han menade att 
lärande måste utgå från den som lär och dennes förkunskaper rörande ämnet i fråga vilket kan 
sägas vara det samma som att undervisningen ska vara verklighetsanpassad (Hensvold, 2006). 
 
Med detta i åtanke är det lätt att se likheter mellan PBL och andra former av elevaktiva 
undervisningsmodeller. För att nämna några exempel påminner det problembaserade lärandet 
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bland annat om både tematisk undervisning och storyline (se Nilsson (1997) och Marsh 
Gustavsson & Lundin (2006)) så sett ur det perspektivet är det inte något nytt utan snarare en 
ny inriktning av en redan existerande elevaktiv arbetsmodell, nämligen den som John Dewey 
myntat redan på sin tid. 
 
Problembaserat lärande kom alltså till först på senare år och innan PBL infördes på några av 
de redan existerande medicinska högskolorna omkring 1970 hade ett studentuppror ägt rum. 
Det gällde då studenternas kritiska syn på de akademiska utbildningarna eftersom de ansågs 
förhindra kritiskt tänkande. Dessa utbildningar ansågs även vara skilda från den verklighet 
som fanns utanför skolans väggar. Till följd av detta uppror var det möjligt att starta nya 
högskolor där främst de medicinska utbildningarna fokuserade på att lösa verkliga problem 
(Egidius, 1999a). 
 
Under den tiden var både lektorn Robyn M. Tamblyn och professorn Howard S. Barrows 
ansvariga för ett flertal utredningar huruvida det gick att förbättra lärandemetoderna inom 
medicinska studier. Dock finns det flera indikationer på att problembaserat lärande började 
användas redan på 1960-talet vid Mc Master University i Ontario, Canada. Där användes det 
som en metod för att uppnå det livslånga lärandet (Björck, 2004). Det livslånga lärandet var 
då ett begrepp som stod i fokus eftersom den vuxnes lärande uppmärksammades på ett nytt 
sätt. Se till exempel Houle (1961) och Tough (1971). Anledningen till att lärandet betraktades 
annorlunda berodde på ett nytt tankesätt angående kunskapsflödet eftersom detta inte ansågs 
varaktigt (Silén & Hård af Segerstad, 2001). Då Mc Master University började använda sig av 
PBL som undervisningsmetod, vilket ansågs gynna det livslånga lärandet, följdes det av en 
global spridning av metoden. Problembaserat lärande började först användas i Sverige 1986 
på Hälsouniversitetet i Linköping där ett flertal program kom att anamma arbetssättet. Idag 
tillämpas det även på tandläkarutbildningen vid Tandvårdshögskolan i Malmö samt på 
vårdlärarutbildningar i Malmö (Björck, 2004). 
 
I Sverige kom dock beteckningen problembaserat lärande, PBL, till först senare. Till att börja 
med var benämningen nämligen problembaserad inlärning, även kallat PBI (Egidius, 1999b). 
Det begreppet frångicks enligt utbildaren och författaren Helene Hård af Segerstad (1997) i 
takt med att synen på lärande och kunskap förändrades. Då det talas om inlärning betraktas 
många gånger den som lär som passiv, vilket även innebär att kunskap betraktas som en 
färdig produkt och inget som behöver behandlas. Då lärande används istället för inlärning 
markerar det att lärandet står i centrum och att det dessutom är en aktiv process (Hård af 
Segerstad, 1997).  
 
PBL möttes dock av en blandning av nyfikenhet och skepsis när det introducerades i Sverige 
men populariteten har ökat vilket har inneburit att det spridit sig även till andra universitet och 
högskolor (Björck, 2004). På senare år har dessutom andra högre utbildningar tillsammans 
med gymnasieskolor visat intresse för PBL. Charlotte Silén och Helene Hård af Segerstad 
menar att liknande tendenser i utvecklingen återfinns både utomlands och i Sverige eftersom 
allt fler ser nyttan med att använda sig av ett probleminriktat arbetssätt (Silén & Hård af 
Segerstad, 2001). 
 
Oliveira menar att en förutsättning för att PBL ska fortsätta att vinna mark och göra det även 
på lägre utbildningsnivåer är att det anpassas till den tänkta målgruppens mognad och 
förutsättningar. För att kunna anpassa undervisningen till en viss målgrupp krävs det att PBL 
inte betraktas som en fullbordad metod utan snarare som ett sätt att se på kunskap och lärande 
(Oliveira, 1996). 
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PBL härstammar alltså redan från Platons och Sokrates idéer om lärande men fick sitt 
genomslag först på 1970-talet, efter att ett studentuppror ägt rum. Därefter har denna 
utbildningsfilosofi fortsatt att vinna mark och den har på senare tid spridit sig från Canada till 
Europa och Sverige. Följaktligen har allt fler börjat anamma arbetssättet. 
 
 

2.4 Vad är syftet med PBL?  
Som tidigare nämnts i ovanstående stycke slog PBL igenom först efter det uppror som syftade 
till att delvis verklighetsanpassa de akademiska utbildningarna. För att motivera varför 
studenterna ville göra just denna förändring kan sägas att problembaserat lärande anses vara 
det naturliga sättet att lära (Jerdmyr, 1999). Denna åsikt delar även Barrows (1980) som 
menar att alla problematiska situationer som en person ställs inför, vare sig det är medvetet 
eller omedvetet, blir till nya erfarenheter (Barrows & Tamblyn, 1980). Dessa bidrar med både 
information och kunskap som går att använda då liknande framtida problem dyker upp: 
 

Learning from problems is a condition of human existence. In our attempts to solve the 
many problems we face every day, learning occurs (Barrows & Tamblyn, 1980, s. 1). 

 
Då ett problem ska lösas i vardagen utgår elever, liksom Barrows menar, oftast från sig själva 
samt tidigare kunskaper och erfarenheter. Då väljs även tillvägagångssätt av eleverna i fråga 
(Hård af Segerstad, 1997). Detta sätt att tänka och koppla samman situationer verkar dock i 
stor utsträckning upphöra innanför skolans väggar. Just därför kan ett problembaserat 
arbetssätt underlätta för elever när det gäller att se samband mellan tidigare lösningsprocesser 
samt lösningar och nya problem. Det beror på att alla problem som används i undervisningen 
ska vara hämtade från en verklig situation som elever kan relatera till (Oliveira, 1996).  
 
Att kunna ta sig an nya utmaningar där det inte finns några på förhand givna lösningar och 
kunna göra återkopplingar med sådan vetskap som redan finns är en förutsättning för att hålla 
sin kunskap uppdaterad i dagens snabbt föränderliga samhälle (Oliveira, 1996). I PBL utgör 
utgångspunkten sådant vi redan vet eftersom all ny kunskap bygger på tidigare erfarenheter. 
Om detta används i rätt sammanhang, liksom det förhoppningsvis gör då problembaserat 
lärande används, kan det bli mer användbart för eleverna (Egidius, 1999b).  
 
Då en ny uppgift utgår från ett problem som är verklighetsanpassat menar professorn Donald 
Woods (1994) att eleverna tvingas sätta sig in i situationer efter de redan befintliga 
referensramarna. På så vis får eleverna ett konkret exempel på hur de kan använda tidigare 
kunskap men de får troligtvis även en viss motivation (Woods, 1994). Just motivation 
framhålls som en väldigt viktig del av ett arbete. Det kan i många fall vara avgörande för om 
en elev tar sig an en uppgift och till och med försöker slutföra den. För att en inre motivation 
ska infinna sig krävs dock att eleven uppfattar situationen som meningsfull vilket 
förhoppningsvis leder till egen aktivitet i sökande och bearbetning av ny kunskap (Silén & 
Hård af Segerstad, 2001). För att detta ska åstadkommas krävs dock att eleverna både får och 
kan anta en mer aktiv roll. Problembaserat lärande bygger nämligen i stor utsträckning på att 
ett ökat ansvar läggs på eleverna och med detta ansvar följer ett större inflytande vid val av 
arbetsformer samt över undervisningen. Detta kan ses som att ett problembaserat arbetssätt är 
en väg för att närma sig individualisering eftersom den som lär sätts i centrum (Jerdmyr, 
1999). För att det ska kunna fungera krävs dock att pedagogen känner tillit för eleverna och är 
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villig att ge dem den tid som faktiskt behövs. Dessutom måste pedagogen lämna synsättet att 
enbart förmedla ämneskunskaper. Detta är enligt Woods (1994) en nackdel med PBL 
eftersom många pedagoger har svårt att släppa den traditionella katederundervisningen där 
främst ämneskunskaper förmedlas. Förutom det har många pedagoger svårigheter med att låta 
eleverna ta en större del av planering och beslutsfattande (Woods, 1994).  
 
För att elever ska kunna ta ett större ansvar då det kommer till beslutsfattande och planering 
behöver de grundkunskaper om PBL i allmänhet och kunskaper om problemlösningsprocesser 
i synnerhet. Det kan uppnås genom arbete i grupp, vilket är en vikig del av det 
problembaserade lärandet (Egidius, 1999b).   
 

Att arbeta och utvecklas i gruppen utgör själva navet i inlärningsprocessen. Det är just i 
samspelet med andra elever man befäster och konstruerar kunskap (Jerdmyr, 1999, s. 14)  

 
I PBL måste hela den så kallade basgruppen vara aktiv och försöka lösa problemet. Det kan 
exempelvis ske genom att alla gruppmedlemmar svarar på varsin frågeställning eller genom 
att gruppen besvarar samtliga gemensamt. Innan de gör det behöver de dock bestämma vilka 
arbetsformer som ska användas (Jerdmyr, 1999). För att kunna enas om gemensamma beslut 
krävs att eleverna kan diskutera med varandra vilket bygger på en väl utvecklad förmåga att 
arbeta i grupp samtidigt som den sociala kompetensen är en nödvändig del (Oliveira, 1996). 
Detta är något som grupparbetet kan hjälpa till att utveckla. Dessutom kan eleverna genom 
samarbetet lära känna sig själva samt sina starka och svaga sidor:  
 

I lärsituationer är vi beroende av att få dela vår förståelse med andra människor, eftersom 
vi först i mötet med andra får veta om vi förstått eller kunnat göra oss förstådda (Hård af 
Segerstad, 1997, s. 11).   

 
I gruppen ventileras åsikter och värderingar lyfts fram och ifrågasätts. På det viset bör elever 
lära sig att respektera andra personers tänkande samtidigt som de känner delaktighet som en 
del av en grupp och blir medvetna om individens roll i gruppen (Oliveira, 1996). Därigenom 
är det av stor vikt att alla blir synliga och enligt Jerdmyr (1999) är PBL en bra metod för att 
genomföra detta. Han anser även att alla elever borde ha en större chans att förstå och bli 
förstådda eftersom de problem som grupperna arbetar med ska vara verklighetsbaserade vilket 
innebär att det är något de även kan använda utanför klassrummet. I många fall innebär detta 
arbetssätt att eleverna tvingas arbeta ämnesöverskridande (Jerdmyr, 1999). Då de arbetar på 
detta sätt bör de få en uppfattning om hur ämnen hänger samman. Däremot finns viss kritik 
mot detta sätt att arbeta eftersom det inte anses ge tillräckligt djupgående kunskaper. De som 
hävdar detta bör dock ha i åtanke att i PBL lärs mer och mer för varje problem eftersom ny 
kunskap bygger på tidigare erfarenheter (Woods, 1994).  
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att PBL är en undervisningsmetod där elever bör 
betraktas som aktiva individer som själva har en inre vilja att upptäcka, utforska och ansvara 
för sitt lärande.  Utbildningen är tänkt att stimulera, stödja och möjliggöra att eleverna får och 
kan ta ett ökat ansvar. Förutom det bör undervisningen syfta till att: 
 

• det som ska läras sätts in i ett riktigt och verkligt sammanhang  
• den som lär får möjlighet att formulera var och hur kunskap ska uppnås i samspel med 

andra 
• individuellt och i grupp lära sig respektera och ta tillvara på andras kunskaper. 
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Problembaserat lärande avviker alltså från den traditionella undervisningen och därigenom 
bildas nya roller för både elever och pedagoger. 
 

2.5 Vilken roll får eleverna/läraren? 
Som tidigare sagts innebär PBL stora förändringar i både undervisningsstilar och roller. Detta 
har kommit att innebära att mötet mellan elever och lärare i bästa fall kan beskrivas som ett 
samarbete kring en uppgift (Hård af Segerstad, 1997). För eleverna innebär denna förändring 
en förskjutning från en passiv lärarstyrd undervisning till en mer aktiv undervisningsform där 
arbeten i grupper utgör huvuddelen av arbetet. Detta menar i alla fall den examinerade läkaren 
och universitetsadjunkten Anna Fyrenius i den rapport som skrivits tillsammans med 
Charlotte Silén (2003). I grupperna som är de så kallade basgrupperna, arbetar eleverna efter 
tidigare nämnda schema för att lösa eller komma underfund med ett problem eller en 
problematisk situation. Schemat som de arbetar från ger eleverna möjlighet att, under alla 
steg, utgå från sina förkunskaper rörande ämnet i fråga. Eftersom problemet är 
verklighetsbaserat underlättar det för eleverna att utgå från sådant de redan vet. Dessa 
kunskaper blir sedan till nya genom att de ventileras och omvärderas inom gruppen (Fyrenius 
& Silén 2003).  
 
Just arbetet i basgruppen är den kanske största förändringen för eleverna då allt mer kretsar 
kring denna och dess samarbete. Enligt universitetslektorn Maggi Savin-Baden och professorn 
Claire Howell Major ser det dock olika ut från gång till gång eftersom det finns olika roller i 
gruppen. Dessa roller måste enligt Eva Hammar Chiriacs avhandling Grupprocesser i 

utbildning. En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande (2003) relateras till 
uppgiften och processen. Det finns då främst fyra olika funktionsroller som eleverna kan anta. 
Den första är gruppledarrollen, även kallad ordföranderollen, och den person som innehar 
denna har i uppgift att leda samt styra diskussionerna. Den andra av de fyra är 
referenspersonen och denne ska i första hand söka och värdera fakta. Sekreteraren är den 
tredje av rollerna och liksom namnet antyder ska sekreteraren anteckna sådan information 
gruppen funnit. Den fjärde och sista rollen som bör finnas i en basgrupp är 
uppgiftsorganiseraren som införskaffar och organiserar relevant material. Dessa roller roterar 
efterhand inom gruppen vilket innebär att gruppformationerna kan komma att se olika ut 
(Hammar Chiriac, 2003). 
 
Elevrollerna genomgår alltså många förändringar vid införandet av PBL vilket bland annat 
leder till följande utveckling: 
 

• från att inte alltid varit speciellt synlig har elevrollen blivit centrerad. 
• eleverna har gått från passiva informationsmottagare till aktiva problemlösare.  
• samarbetet och arbetet i grupp har blivit en central och utvecklande del i 

undervisningen (Savin-Baden & Howell Major, 2004). 
 
Det är dock inte bara eleverna som får nya roller utan då ett problembaserat lärande används 
ändras också lärarrollen trots att läraren är den enda person som redan från början av 
basgruppsarbetet har en färdigdefinierad funktion. Denna innebär att fungera som en 
handledare och hjälpa basgrupperna genom problemlösningsprocessen (Hammar Chiriac, 
2003). Skälet till att handledare används som ett begrepp är för att påvisa även lärarens 
rollförändring. Handledare är nämligen synonymt med den person som hjälper och handleder. 
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Detta begrepp visar dessutom att det är den handledda som måste ta ansvar för sitt eget 
lärande. Det finns dock en nackdel med att nyttja ordet handledare som sådant eftersom det 
används flitigt i andra sammanhang där innebörden inte helt går att jämställa med den som 
används i PBL (Hård af Segerstad, 1997).  
 
I ett problembaserat lärande ska nämligen denne handledare hjälpa till att föra diskussioner 
framåt och komma med framåtledande frågor, utan att för det ge de rätta svaren. Förutom det 
bör denne ta ställning till viken omfattning på basgruppers arbete som är rimligt men även 
säkerställa att basgruppen kommer att nå de mål som finns uppsatta. För att denna 
måluppfyllelse ska vara möjlig krävs att både läraren och eleverna blivit väl förberedda på 
rollerna samt medvetna om vad dessa innebär (Jerdmyr, 1999).  
 
Under arbetets tid kommer dessa förhoppningsvis att utvecklas så att alla parter blir säkra och 
kan samarbeta på ett sätt som gynnar alla berörda (Jerdmyr, 1999). 
 
Med detta i åtanke kan det vara dags att summera det här avsnittet som rör lärarens och 
elevernas roller. Eleverna genomgår stora förändringar som medför att de går från att vara 
passiva till aktiva där basgruppsarbete utgör en väsentlig del. Läraren däremot intar rollen 
som handledare vars uppgift är att handleda basgrupperna så att måluppfyllelse uppnås. 
 

2.6 Hur överensstämmer PBL med läroplanen Lpo 94? 
Då ett problembaserat lärande används som en arbetsmetod för att nå elevaktivitet återfinns 
flera skillnader mot den traditionella katederundervisning som många är vana vid. Något som 
dock inte skiljer dessa åt är de mål som finns uppsatta som både strävansmål och 
uppnåendemål i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94. I denna presenteras ett av skolans kanske viktigaste uppdrag, nämligen 
att främja ett lärande där elever uppmuntras att nå nya kunskaper (Lpo 94). Detta kan enligt 
Silén och Hård af Segerstad (2001) uppnås då ett problembaserat arbetssätt används eftersom 
det utgår från elevernas motivation då denna är avgörande för om en elev tar sig an en uppgift 
och därefter, av egen vilja, söker nya kunskaper (Silén & Hård af Segerstad, 2001). Dessa 
kunskaper har dock ofta kort hållbarhetstid då synen på kunskap är i ständig förändring och 
världen befinner sig i detsamma. Därför har skolan i uppgift att förmedla de kunskaper som 
utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. I Lpo 94 står även skrivet: 
 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet., med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga (Lpo 94, s. 5).  

 
För att elever ska kunna följa det snabba informationsflödet och förändringstakten måste 
kunskapen hållas uppdaterad vilket innebär att eleverna måste lära sig att lära för livet då det 
är ett positivt sätt för att förbereda dem på verkligheten. Enligt Oliveira (1996) är PBL en 
möjlig metod för att uppnå detta då elever tar sig an, för dem, olösta problem med hjälp av 
förkunskaper samt en på förhand given problemlösningsprocedur (Oliveira, 1996).  
 
Denna arbetsmetod kan även användas för att förmedla ytterligare en av skolans viktigare 
uppgifter som är att ge överblick över sammanhang. Det kan ske tack vare att PBL utgår från 
en holistisk kunskapssyn som innebär att fokus ligger på helheter och det innebär i sin tur att 
information sätts i sina rätta sammanhang (Jerdmyr, 1999). För detta finns stöd i Lpo 94: 
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Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom - 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med 
varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 
att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Lpo 94, s. 6). 

Just att utgå från helheter och sådan kunskap som återfinns i rätt sammanhang går att göra då 
ett problembaserat lärande bygger på verkliga problem som ska lösas i rätt kontext där 
eleverna själva tar ansvar (Egidius, 1999b).  
 

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem (Lpo 94, s. 6). 

 
Att elever ska vara ansvarstagande är ett av målen som finns att sträva mot i Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Då gäller det att elever 
både tar ansvar för studier och för arbetsmiljön. I takt med att ansvarstagandet ökar ska 
eleverna även kunna utöva ett större inflytande över undervisningen.  
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 
alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt 
större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 
utbildningens utformning (Lpo 94, s. 13).  

 
Att elever får ett sådan inflytande bygger på att läraren har en syn där eleverna betraktas som 
aktiva och där läraren kan känna tillit till dem (Woods, 1994). Därför ska alla i skolan: 
 

Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella 
och fysiska skolmiljön. 

 Utgå från att elever kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 
arbete i skolan (Lpo 94, s. 13). 

 

I PBL måste läraren utgå från att alla elever kan och vill ta ansvar för sitt lärande då detta är 
en förutsättning för att ett sådant arbetssätt ska fungera. Då ett problembaserat lärande 
används läggs fokus på eleverna och deras förmågor (Hård af Segerstad, 1997). Bland mål 
som skolan ska sträva mot återfinns ett flertal punkter som tycks stödja denna åskådning: 
  

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

• utvecklar sitt eget sätt att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i sampel med andra, 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper 
som förnuftsmässiga och etiska överväganden, 



 14 

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för 
att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera erfarenheter och 
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Lpo 94, s. 9-10). 

 

 

Enligt den litteratur som lagts fram ovan tycks problembaserat lärande vara ett arbetssätt som 
på många sätt överrensstämmer med Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (1994) vilket i grund och botten är en förutsättning för att 
det ska kunna användas framgångsrikt i skolan. I läroplanen läggs stor vikt vid elevens eget 
ansvarstagande samt förmågan att kunna fungera och verka tillsammans med andra som är 
några av punkterna som PBL bygger på. Ett sådant arbetssätt bygger även på fler punkter och 
begrepp och nedan kommer några av dessa begrepp att definieras närmare. 
 

2.7 Begreppsdefinition 
Elevaktiva arbetsmodeller, är synonymt elevaktiva arbetssätt samt elevaktiva arbetsmetoder 
som innebär att fokus har flyttats från pedagogens undervisning till elevernas eget lärande 
(Hensvold, 2006). 
 

Problembaserat lärande, förkortas PBL. Det svenska begreppets engelska motsvarighet är 
problem-based learning. Det definieras som kunskapen som förvärvas från arbetet mot att 
förstå eller finna en lösning på ett problem (Barrows & Tamblyn, 1980). 
 

Problembaserad inlärning, förkortas PBI. Det är i Sverige föregångsbegreppet till PBL. 
Begreppet ändrades då synen på lärande förändrades. Inlärning står för en passiv handling 
medan lärande är aktivt (Hård af Segerstad, 1997). 
 

Problem, definieras som en uppgift eller ett besvärligt ärende men också som en fråga eller 
svårigheter (Malmström, 2002). 
 

Lärande, är den aktiva handling som sker då en person gör kunskap till sin egen, enligt 
personens förståelsevärld (Egidius, 1999b). 
 

Basgrupp, är ett bättre begrepp än studiegrupp för att beskriva det som sker. En basgrupp är 
den arbetsgrupp som eleverna arbetar i inom PBL. Denna består vanligtvis av mellan fem och 
åtta elever. Ordet basgrupp kommer delvis från grundtanken att gruppen ska fungera som en 
bas som ger en känsla av tillhörighet (Jerdmyr, 1999). 
 

Handledare, begreppets engelska motsvarighet är facilitator. Denna benämning visar att 
lärarens roll är att underlätta den process som sker i en basgrupp (Hård af Segerstad, 1997). 
 

Sjustegsmetoden, kallas på engelska the seven jump. Denna metod är ett sorts schema för hur 
ett problem kan behandlas och lösas (Egidius, 1999b). 
 

Holism: Definieras som en vetenskaplig inriktning där man istället för att gå in på detaljer 
studerar helheter (Malmström 2002). 
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3. Preciserat syfte 

Utifrån den litteraturgenomgång som finns ovan har jag funnit att problembaserat lärande kan 
vara en arbetsmodell för att nå elevaktivitet. Dock fann jag under denna genomgång att den 
forskning som finns främst riktar sig till högre utbildningar och att det endast är en liten del 
som riktar sig mot grundskolan och dess tidigare år. Det kan därför ses som en kunskapslucka.  
 
Med detta i åtanke har jag bestämt att i det här examensarbetet försöka finna svar på det 
huvudsakliga syftet som är undersöka om, och i så fall hur ett problembaserat lärande kan 
användas i grundskolans tidigare år, som en elevaktiv arbetsmodell. För att komma fram till 
det kommer jag delvis att använda mig av följande frågeområden där jag har valt att förkorta 
begreppet problembaserat lärande till PBL. Dessa finns att läsa i frågeform i bilaga 1: 
 

• Metoder för PBL. 
• Orsak till PBL. 
• Historisk tillbakablick. 
• Resultat av PBL. 
• För- och nackdelar med PBL. 

 
De här frågeområdena är de jag kommer att utgå från i mitt arbete. De visar delvis hur arbetet 
med PBL kan se ut i skolan samt om det från en lärares sida kan finnas någon speciell 
motivering till att införa det. De visar dessutom hur lärare betraktar PBL med dess positiva 
och negativa sidor. 
 
 
 
 
 
. 
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4. Metod 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva de metoder jag valt att använda mig av i 
undersökningen. Inledningsvis motiveras mitt metodval och det följs av det tillvägagångssätt 
jag använt både då jag valde ut min undersökningsgrupp samt genomförde undersökningen. 
Avslutningsvis finns två stycken som rör både undersökningens tillförlitlighet och de etiska 
aspekter som denna står under.    
 

4.1 Val av metod 
Det jag i mitt examensarbete vill undersöka är om, och i så fall hur problembaserat lärande 
kan användas som ett elevaktivt arbetssätt i grundskolans tidigare år eftersom det finns enbart 
finns ett fåtal studier som berör detta ämne sedan tidigare. Trots att jag innan arbetets start 
hade relativt få förkunskaper rörande ämnet i fråga ställer jag mig tämligen positiv till 
arbetssättet då jag anser att det finns vissa fördelar med det.  
 
För att finna svar på om, och i så fall hur det går att arbeta med PBL begrundade jag redan i 
inledningsskedet av examensarbetet hur detta kunde uppnås. De val som jag då stod inför var 
huruvida jag skulle använda mig av en kvantitativt eller kvalitativt inriktad metod. Enligt 
filosofie doktorn Staffan Stukát (2005) handlar det då om forskning som bygger på olika typer 
av data. De undersökningar som är kvantitativa kan anses ge större tillförlitlighet eftersom de 
på grund av antalet medverkande ofta ger resultat som går att generalisera. De kvalitativa 
undersökningarna är däremot svårgeneraliserade men istället erbjuder de ofta ett djup som är 
svårt att nå med andra metoder (Stukát, 2005). Enligt författaren Jan Trost (2005) bygger 
kvantitativ forskning på sådant som går att mäta eller räkna. Eftersom jag i mitt 
examensarbete inte kommer att göra någon mätning väljer jag bort alternativet att göra en 
kvantitativ undersökning.  
 
I detta arbete har jag beslutat mig för att använda en kvalitativ inriktad metod eftersom det då 
är möjligt att just nå det djupet. Detta beslut blev jag, liksom Stukát (2005) antyder i sin bok 
Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, säkrare på efter att jag skrivit 
litteraturgenomgången då jag fann att det finns begränsat med forskning som rör 
problembaserat lärande i grundskolans tidigare år.  
 
Eftersom det finns flera olika typer av kvalitativt inriktade metoder beslutade jag mig för att i 
mitt examensarbete använda mig av en av dessa. Det valet grundar sig på de avhandlingar 
som jag har läst i samband med det här arbetet. I flertalet av dem har flera olika metoder 
använts för att nå det önskade resultatet. I avhandlingarna användes främst kvalitativt 
inriktade undersökningsmetoder som medel för att nå syftet medan en kvantitativt inriktad 
metod användes som uppföljning. Med detta i åtanke valde även jag att använda mig av en 
kvalitativt inriktad undersökningsmetod främst med tanke på att det då är möjligt att erhålla 
information om hur lärare upplever arbetssättet. Anledningen till att jag ville veta hur de 
uppfattar problembaserat lärande var eftersom det är de som bestämmer det arbetssätt som 
kommer att användas. För att undersöka hur lärare ser på detta valde jag bort alternativet att 
observera en lärsituation där detta sker. Det gjorde jag med tanke på att Stukát (2005) menar 
att vid kvalitativa observationer ska observatören bli en integrerad del av det som observeras. 
Då detta examensarbete är tidsbestämt ansåg jag att det skulle vara svårt att hinna observera 
flera olika lärsituationer där PBL tillämpas och samtidigt bli en integrerad del. I det 
sammanhanget bestämde jag mig för att jag skulle söka svar på mina frågeställningar genom 
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kvalitativt inriktade intervjuer istället för att använda mig av observationer. Enligt Stukát 
(2005) finns det då två olika typer att välja bland och det är de strukturerade respektive de 
ostrukturerade intervjuerna. I de strukturerade intervjuerna är frågorna på förhand bestämda 
vilket innebär att både den ordning som frågorna kommer i och hur frågorna är formulerade är 
förbestämt. I de mer ostrukturerade intervjuerna är det enda som är bestämt på förhand 
ämnesområdet. Då brukar det istället finnas en frågeguide där vissa frågor har högre prioritet 
än andra att bli besvarade. I denna typ av intervju menar Stukát (2005) att det är möjligt att nå 
djupare eftersom frågorna går att vidareutveckla. Den sistnämnda av dessa intervjuformer var 
därför den som tilltalade mig mest eftersom de som intervjuas med all sannolikhet besitter en 
större kunskap än jag som examensarbetesförfattare gör inom ämnet. Det kan i bästa fall leda 
till att jag får frågor besvarade som jag inte var medveten om kunde behövas besvaras.  
 
För att få lärares syn på hur problembaserat lärande kan användas som en elevaktiv 
arbetsmodell i grundskolans tidigare år har jag alltså valt att använda mig av en kvalitativt 
inriktad undersökningsmetod och då har jag valt att använda den ostrukturerade intervjun. För 
att skapa en frågeguide till denna såg jag till mitt examensarbetes syfte. Guiden utformades så 
att jag både kunde ta reda på hur och varför undersökningspersonerna valt att arbeta med PBL 
som en elevaktiv arbetsmodell.  
Min grundläggande tanke var att låta några av frågorna vara så kallade öppna frågor vilket 
innebär att det är frågor som inte enbart kan besvaras med ett entonigt svar. Den första och 
inledande frågan i intervjun var för mig speciellt viktigt att den skulle var öppen då 
undersökningspersonerna då kan berätta fritt kring ämnet. Detta kan enligt professorn Alan 
Bryman (2002) vara både positivt och negativt. Det som talar för det är att den svarande då 
kan berätta med egna ord samt komma in på relevanta och oförutsedda detaljer. Det som talar 
mot detta sätt är dock att det är lätt att diskussionen glider iväg från det ursprungliga 
samtalsämnet. Trots detta faktum valde jag alltså att inleda mina intervjuer med en öppen 
fråga (för att se samtliga av frågorna se bilaga 1).  
 
Då jag valt de frågor jag tänkt använda mig av i intervjuerna behövde jag även välja de 
personer som jag ville ha med i min undersökning. 
 

4.2 Val av undersökningspersoner 
Då problembaserat lärande inte är speciellt vanligt i grundskolor i Sverige var min första 
tanke att finna några skolor som arbetar med det. Jag utgick i mitt sökande från skolor i en 
närliggande kommun genom att se till vilka profiler de hade därefter gjordes uppföljning via 
telefonsamtal.  
 
Efterhand utökades sökområdet till att innefatta en storstadsregion i de mellersta delarna av 
Sverige för att vidare utökas till hela Sverige. Efter att detta gjorts kunde jag konstatera att jag 
funnit fyra skolor som kunde vara av intresse för min undersökning. Bland dessa var det en 
skola som arbetade med ett arbetssätt som var tämligen snarlikt PBL. Jag fann även en skola 
som tidigare arbetat med PBL men inte gör det längre. Trots det ansåg jag att den kunde vara 
relevant för min undersökning då den berörda skolan har arbetat med PBL som en elevaktiv 
arbetsmodell. Vidare fann jag ytterliggare en skola som tidigare arbetat med problembaserat 
lärande. Jag ansåg dock att även den tillförde ett intressant bidrag till min undersökning då 
skolan i fråga arbetade med problembaserat lärande då det var relativt nytt inom grundskolor i 
Sverige. Slutligen fann jag en skola som idag arbetar aktivt med PBL. 
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4.3 Genomförande av intervjuer 
Jag valde, efter att ha funnit fyra skolor som på olika sätt är aktuella för min undersökning, att 
intervjua en person från var och en av dessa. Det innebar att tre av intervjuerna blev 
telefonintervjuer då det inte var möjligt att träffas för en personlig intervju. Den fjärde 
intervjun ägde rum i den berörde lärarens klassrum. Samtliga intervjuer genomfördes under 
ungefär fyrtiofem minuter då lärarna bedömde situationen som lugn och vi blev därför inte 
störda. 
 
Innan intervjuerna startade informerades alla medverkande om de fyra etiska kraven som 
finns och ska uppfyllas då en intervju genomförs. Dessa kommer att definieras längre fram i 
texten, se 4.5. 
 
Det var dock ingen av lärarna som hade någon invändning utan alla valde att även 
fortsättningsvis ställa upp. Under den intervju som utfördes med läraren i dennes klassrum 
användes en bandspelare efter lärarens godkännande. Detta är enligt Bryman (2002) en fördel 
att ha vid intervjuer. Det gick dock inte att ha under telefonintervjuerna. I det fallet var det 
bara möjligt för mig att föra anteckningar vilket även gjordes under den personliga intervjun. 
 
Efter att alla intervjuer genomförts skrev jag in dem på min dator medan jag hade dem i färskt 
minne. Den intervju som jag spelade in skrevs in ordagrant medan telefonintervjuerna skrevs 
in så ordagrant det gick. Då jag förde anteckningar under alla intervjuer var det möjligt att 
även ge en relativt ordagrann återgivelse då telefonintervjuer genomförts. Detta gjordes för att 
underlätta tolkningen av resultaten som avgör undersökningens tillförlitlighet. Forskaren 
Steinar Kvale (1997) menar att då intervjuer skrivs ned glöms många gånger detaljer bort 
vilket gör att intervjuerna oftast baseras på tolkningar (Kavle, 1997). Med detta i åtanke vill 
jag framhålla att det är min tolkning av intervjuerna som ligger till grund för resultaten i det 
här examensarbetet.  
 

4.4 Undersökningens tillförlitlighet 
I denna kvalitativt inriktade undersökning som jag utfört är det svårt, för att inte säga omöjligt 
i mitt fall, att dra en generaliserande slutsats. Det kan enligt Stukát (2005) delvis bero på det 
låga deltagarantalet i intervjuerna. Det låga deltagarantalet kan däremot enligt Trost (2007) 
ses som en fördel då många detaljer tenderar att försvinna i ett allt för omfattande material 
(Trost, 2007). Dock anser jag att det jag i min undersökning kommit fram till är av stor vikt 
då det belyser ett område där jag anser att det finns en kunskapslucka. Trots att det är svårt att 
dra generella slutsatser återfinns vissa svar och mönster som enligt mig ger en viss 
tillförlitlighet. 
 
Det som dock kan vara en nackdel för min del är att två av skolorna inte arbetar med 
problembaserat lärande längre. Även om de inte gör det anser jag att de har en relevant 
erfarenhet av problembaserat lärande som en elevaktiv undervisningsmodell. Med detta i 
åtanke anser jag att min undersökning till viss del är tillförlitlig eftersom jag anser att samtliga 
intervjuer var relevanta. Dessutom genomfördes alla intervjuer på ett positivt sätt utan att 
någon gång avvika från ämnet. Dock var alla personer som medverkade i undersökningen 
positiva till att jobba elevaktivt och då främst med PBL. Det resultatet hade troligen inte visat 
sig om jag istället valt godtyckliga skolor som inte alls arbetar på detta sätt eftersom 
problembaserat lärande inte tycks vara ett speciellt välkänt begrepp.  
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Ytterliggare en felkälla som kan ha uppstått under intervjuerna var under tre som gjordes per 
telefon då jag inte hade möjlighet att genomföra en personlig intervju. Då jag inte såg de 
intervjuade personerna kan jag ha misstolkat någon del av intervjun då blickar och 
kroppsspråk inte kunnat avläsas. 
 

4.5 Etiska överväganden 
Avslutningsvis i detta avsnitt som rör de metoder jag använt mig av i mitt examensarbete har 
jag valt att belysa de fyra etiska kraven eller principerna då Stukát (2005) menar att det är av 
stor vikt att belysa dessa och då främst för undersökningens deltagare. Detta var jag noga med 
att belysa vid varje intervju. Dessutom har mitt syfte med undersökningen återigen 
uppmärksammats. De fyra etiska kraven som jag har upplyst undersökningspersonerna om är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär enligt Stukát (2005) att de som berörs 
ska vara införstådda med både studiens syfte och att medverkandet är frivilligt vilket innebär 
att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Det andra kravet är det så kallade 
samtyckandekravet vilket visar sig då de medverkande fritt kan bestämma hur och på vilka 
villkor deras medverkan sker. Konfidentialitetskravet innebär att alla medverkande har rätt till 
sin anonymitet. Det innebär i mitt examensarbete att alla medverkande kommer att finnas 
under fingerade namn. Det fjärde och sista kravet betyder att den information som samlas in i 
samband med en undersökning enbart får användas ur forskningssynpunkt. 
 
Då jag var säker på att alla undersökningspersoner kände till dessa krav påbörjades 
intervjuerna som resulterade i nedanstående resultat och tolkningar. 
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 5. Resultat och tolkningar 

I mitt examensarbete har jag som tidigare nämnts valt att använda mig av en kvalitativt 
inriktad undersökningsmetod och då de ostrukturerade intervjuerna. I dessa medverkade fyra 
lärare som alla på något sätt har erfarenhet av elevaktiva arbetssätt eller problembaserat 
lärande. De kommer här att medverka under fingerade namn då detta överrensstämmer med 
konfidentialitetskravet. Dessa lärare är: 
 

• Stina som är aktiv lärare på en grundskola som arbetar både elevaktivt och med 
arbetssätt som överrensstämmer med de principer som PBL bygger på.   

• Lena som arbetar på en grundskola är i botten utbildad förskolelärare. Hennes 
utbildning grundade sig på problembaserat lärande vilket är en anledning till att hon 
arbetat med det i sin undervisning. 

• Inger som är verksam lärare på en grundskola som arbetade med PBL för några år 
sedan då arbetssättet var relativt nytt för grundskolan. 

• Erik som är även han lärare och återfinns på en grundskola som idag arbetar aktivt 
med PBL och har gjort det de senaste tretton åren. 

 
Då syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur problembaserat lärande kan 
användas som en elevaktiv undervisningsmodell i grundskolans tidigare år har mina frågor 
utgått från detta. För att visa resultatet från intervjuerna med ovanstående personer på ett 
överskådligt sätt har jag valt att dela in dem i mindre stycken. I dessa lyfter jag fram det 
viktigaste som, enligt mig, framkommit i undersökningen. I de olika styckena finns citat med 
från några av ovanstående personer. Bland dessa är det Lena som är mest citerad. Det beror 
inte på att hon var ensam om svaren utan snarare att hon uttryckte sig på ett bättre sätt än 
övriga personer.  
 
Det här avsnittet kommer att avslutas med en summering av huvudpunkterna från 
intervjuerna.  
 

5.2  PBL i grundskolans tidigare år 
Enligt författaren Oliveira (1996) är problembaserat lärande en metod som delvis kan 
användas för att nå elevaktivitet. För att det ska kunna fungera i grundskolan och dess tidigare 
år krävs det att metoden anpassas till den tilltänkta målgruppens mognad och förutsättningar. 
Därför är det viktigt att PBL inte betraktas som en klar metod utan snarare som ett sätt att 
betrakta kunskap och lärande (Oliveira, 1996). Med detta i åtanke finns det troligen lika 
många sätt att arbeta med problembaserat lärande som det finns aktiva lärare som faktiskt gör 
det. I min första intervjufråga bad jag de aktuella lärarna att berätta hur de arbetar eller hur de 
har arbetat. Med tanke på ovanstående påstående fick jag som väntat olika svar. Lena menar 
att: ”PBL som metod stämmer väl överens med många grundtankar inom både förskola och 
skola.” Lena anser liksom Oliveira (1996) att PBL är ett sätt att se på lärande eller en 
inställning till det. Hon arbetade med det som en del i ett projekt för några år sedan. Projektet 
inriktade sig på att införa IT i skolan och problembaserat lärande användes som en metod för 
att uppnå det. Då Lena, som tidigare nämnts, utbildade sig till lärare var hennes utbildning 
upplagd efter ett problembaserat arbetssätt och det medförde att hon använde dess 
grundtankar i sin undervisning redan innan projektet påbörjades. Under projektet däremot 
kom dessa fram tydligare trots att det problembaserade lärandet inte användes helt renodlat. 
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Som hon själv uttrycker det ”Allt var inte PBL men grundtankarna var det och det gav bra 
förutsättningar.” De tankarna användes främst i de samhälls- och naturorienterade ämnena i 
förskoleklass samt årskurs ett. Som metod tror hon att det går att arbeta med problembaserat 
lärande i alla åldrar så länge det anpassas så att undervisningen är relevant för eleverna i 
fråga. Med detta i åtanke anser Lena att det är en bra metod att använda även för yngre elever. 
Det går nämligen, enligt Lena, ut på att skapa ett kunskapsbehov hos eleverna. Det kan göras 
genom att de arbetar i de basgrupper, som är utmärkande för PBL och därefter väljer fokus 
inom de olika grupperna. Med hjälp av denna uppdelning samlas eleverna kring ett 
gemensamt intresse. Innan denna uppdelning görs tar dock läraren reda på vad eleverna redan 
kan om det nya ämnesområdet. Det görs genom en så kallad brainstorm där eleverna berättar 
vad de redan vet samt vad de vill veta mer om. Detta utgör enligt Egidius (1999b) det tredje 
steget i den så kallade sjustegsmetoden medan det i Björcks modell (2004) är det andra steget.  
 
Just Brainstorm som delmoment använder sig även Stina av trots att hon inte arbetar efter 
PBL som metod men i och med det sättet som hon arbetar på går det att dra flera paralleller 
till ett problembaserat lärande. Hon anser att de på hennes skola arbetar problembaserat då de 
alltid försöker utgå från en problematik. Det innebär enligt henne att eleverna får använda sig 
av sina förkunskaper vilket då kan medföra att de har skapat det kunskapsbehov som även 
Lena lade vikt vid. Det kunskapsbehovet kan enligt Stina medföra att eleverna tänker att ”Jag 
arbetar inte bara för frökens skull utan för min egen skull och för min egen utbildnings skull.”  
 
Stina använder brainstorm när eleverna påbörjat ett nytt ämnesområde. Det nya 
ämnesområdet presenteras ofta genom olika aktiviteter så att eleverna därigenom ska kunna 
gissa vad det nya området kan komma att handla om. När det sedan gått några veckor in i 
arbetet brukar alla göra en så kallad upplevelseresa tillsammans och det är efter att denna resa 
har ägt rum som de använder sig av en brainstorm. Så i enlighet med PBL har alla en 
gemensam utgångspunkt, som i det här fallet utgörs av resan. För att komma vidare i arbetet 
ser Stina till vad eleverna redan kan samt vad de vill och behöver veta mer om. Det är alltså 
utifrån det som framkommer under brainstormmomentet som det sedan bestäms hur det 
fortsatta arbetet ska se ut. Detta stämmer i princip med hur PBL fungerar. 
 
En person som dock arbetar helt renodlar med problembaserat lärande är läraren Erik som har 
arbetat med det i ungefär tretton år. Det renodlade arbetet sker intensivt under några veckor 
men det får maximalt uppgå till sex veckor per termin. Den övriga terminen använder sig 
skolan av andra arbetsmetoder som alla är elevaktiva på något sätt. I arbetet med PBL utgick 
lärarna från början ifrån Egidius (1999b) sjustegsmetod men under årens lopp har arbetet 
utvecklats och blivit tydligare. Denna tydlighet visar sig i det egna schemat skolan har 
utformat. Det används från det att ett nytt problemområde introducerats tills det att arbetet kan 
anses vara klart. För att introducera ett nytt område brukar lärarna utgå från någon form av 
illustration som eleverna kan försöka relatera till. Detta görs i de basgrupper som de sedan 
tidigare blivit indelade i. Grupperna består i genomsnitt av mellan tre och fem elever vilket är 
något mindre än det antal som Björck (2004) förespråkar. Erik har dock funnit att det antal 
som fungerar bäst att arbeta med är tre elever per grupp vilket innebär att han delvis har 
anpassat metoden till sin undervisning. Det visar sig även i det schema som har utformats. Det 
kommer att visas nedan då jag som examensarbetesförfattare anser att det är relevant att se 
hur det går att anpassa PBL till sin målgrupp. 
 

• Bestäm vad ni ser och enas om vad ni har varit med om som går att relatera till 
illustrationen. Sammanfatta det i en eller två meningar. 
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• Ställ frågor inom gruppen så länge som någon har någon kvar (under denna tid är det 
en person som agerar sekreterare, detta i enlighet med Hammar Chiriac (2003)). 

• Välj ut de frågor som ska användas (detta görs genom att eleverna skriver ner dem på 
färgade lappar för att sedan kunna kategorisera frågorna genom lapparnas färger). 

•  Besvara frågorna individuellt och redovisa sedan svaren i gruppen. 
• Se på den information som framkommit och betrakta vilken ytterligare kunskap som 

behövs. 
• Ta reda på den kunskap som behövs och berätta sedan återigen för varandra det som 

framkommit.  
 
För att kunna arbeta på det här sättet menar Erik att det krävs förhållandevis mycket arbete 
från lärarnas sida, vilket eventuellt kan vara en anledning till att PBL i grundskolan inte är 
speciellt vanligt. Lärarna förbereder nämligen material till eleverna efter de frågor som kan 
tänkas uppkomma. Dessa är dock inte alltid lätta att förutse vilket innebär att materialet kan 
komma att behöva kompletteras.  
 
Att PBL är en arbetsmetod som kräver mer arbete instämmer även Inger i. Hon arbetade med 
det när problembaserat lärande var en förhållandevis ny arbetsmetod inom grundskolan vilket 
innebar att de stötte på viss skepsis bland medarbetarna vilket enligt Inger kan vara vanligt 
förekommande då nya, tidigare mindre kända, arbetssätt ska införas. Hon och två av hennes 
kolleger arbetade dock med det under tre år vilket samtliga upplevde som positivt. Inger anser 
dock att de inte arbetade helt efter PBL men grundtankarna fanns i bakgrunden, liksom 
metoden. Inger och Lena tycks därför ha arbetat på liknande sätt då även Lena ansåg att PBL 
gick att följa till viss del. Hon anser vidare att ”PBL är ett bra sätt att ge barnen en uppstart 
eftersom det då är ett inspirationstillfälle, något som sätter igång tankarna.” 
 

5.3 PBL som en elevaktiv arbetsmodell 
Liksom ovanstående citat antyder kan PBL fungera i aktiverande syfte, vilket även är tanken 
då det betraktas som en elevaktiv arbetsmodell. Det jag i mitt examensarbete syftar att söka 
svar på är om och i så fall hur PBL kan användas i grundskolans tidigare år som just en 
elevaktiv arbetsmodell. Kring detta diskuterade jag tillsammans med 
undersökningspersonerna i de olika intervjuerna. De fann då att: 
 

PBL är en hjälp för att uppfylla läroplansmålen. Det stämmer överens med dom 
nationella inriktningarna. (Lena) 

 

Med PBL känner eleverna att dom lär sig för att de skapat ett behov. Barnen blir positiva, 
aktiva och delaktiga. (Lena) 

 

Barnen blir väldigt inspirerade och intresserade av att dom får ta ansvar och vara 
delaktiga. Dom lär sig bra och blir väldigt motiverade. (Stina) 

 

PBL som metod stämmer väl överens med många grundtankar inom både förskola och 
skola. (Erik) 
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Enligt dessa citat anser tre av de intervjuade lärarna att PBL troligtvis är en positiv metod för 
att uppnå elevaktivitet. Den fjärde läraren är dock inte odelat positiv. Inger som är den fjärde 
läraren arbetar idag inte aktivt med PBL. När hon gjorde det var anledningen till införandet att 
hon ville att eleverna skulle få en större roll i den beslutsfattande processen samt att de skulle 
bli mer aktiva och känna ett större ansvar. Detta ansåg hon att de uppnådde men nämner 
samtidigt att PBL, liksom andra elevaktiva arbetsmodeller passar många elever men inte alla. 
Därför tror hon att den kanske lämpar sig ännu bättre på gymnasiet där elever är mer 
självständiga och kan ta ett större ansvar. Trots detta faktum är Inger villig att arbeta med 
problembaserat lärande i grundskolans tidigare år någon gång i framtiden. För att det ska ske 
vill hon dock arbeta med en elevgrupp som är mottaglig och med kollegor som är villiga att 
arbeta på det sättet.  
 
Lena menar till skillnad från Inger att alla elever kan vara mottagliga för denna typ av 
undervisning om den anpassas efter eleverna i fråga. Lena anser därför att PBL fungerar 
mycket bra som en elevaktiv undervisningsmodell. ”Det bidrar till elevinflytande eftersom 
eleverna själva får vara med.” 
 
Hon tror att elever generellt blir mer aktiva eftersom de troligen känner ett större engagemang 
och vet att de kan vara med och både påverka undervisningen och dess utformning. 
Engagemanget kan även bero på att eleverna i PBL kan relatera mer till kunskaperna då de 
kan anpassas så att de ligger på elevernas kunskapsnivå och inom deras verklighet. Om det 
säger Lena: 
 

Att utgå från barnen är bra eftersom om ribban läggs där man tror att barnen är finns 
risken att man lägger den för lågt. Om man istället utgår från barnen vet man vad de kan. 
(Lena) 

 
Förutom att det är möjligt att utgå från eleverna erbjuds de en helhet då ett problembaserat 
lärande har valts som arbetsmetod. Det beror på att eleverna då utgår från helheten i första 
hand och därefter väljer det område de vill fördjupa sig inom. Det kan dock behöva 
kompletteras med sådan kunskap som läraren anser att eleverna bör ha med sig efter att ha 
arbetat med ämnet. Lena ser inte kompletteringen som något negativt utan anser snarare att 
det då går att ta tillvara på pedagogens kompetens för att ge eleverna de viktigaste grunderna. 
För att arbeta med PBL menar Lena liksom Erik att det krävs mer arbete av lärarna för att få 
ett sådant arbeta att fungera speciellt då eleverna arbetar i basgrupperna. Arbetet i grupp 
upplevde dock Lena som ett positivt inslag eftersom fler elever kom till tals i de mindre 
grupperna. Detta instämmer även Inger och Erik i. Erik menar dock att det alltid kan finnas 
någon som väljer att inte arbeta lika mycket som övriga gruppmedlemmar men han menar 
även de finns oavsett vilken arbetsmodell som används. I stort tycker han dock att både 
grupparbetet och PBL som helhet fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det motiverar han 
genom att påvisa antalet år som han faktiskt har arbetat aktivt med det. Han anser att den 
största skillnaden han märkt på elever är att de genom att arbeta med PBL blivit bättre på att 
ifrågasätta och själva ställa frågor.  
 
Sammanfattningsvis går det att säga att samtliga undersökningspersoner är delvis positiva till 
att elevaktiva arbetsmodeller används även i grundskolan och dess tidigare år. PBL betraktar 
de dessutom som en bra modell för att uppnå den elevaktivitet som är så viktig för elevers 
engagemang. Noterbart är även att både Erik och Lena hade svårt att finna några direkta 
nackdelar med PBL trots att båda konstaterat att det krävs ett större engagemang av läraren. 
Det menar även Stina som anser att mycket tid vid elevaktiva arbetsmodeller läggs på 
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planering och dessutom menar hon att om det ska gå att arbeta elevaktivt krävs det att det 
införs redan tidigt i undervisningen så att alla elever är medvetna om att de kan påverka om de 
vill.  
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6. Diskussion 

I det här avsnittet kommer jag att föra en diskussion kring den litteratur jag valt att använda 
mig av, de metoder som använts samt undersökningens resultat. 
 
Som jag tidigare nämnt i mitt examensarbete har syftet varit att undersöka om och i så fall hur 
problembaserat lärande kan användas som en elevaktiv arbetsmodell i grundskolans tidigare 
år. I min undersökning har jag funnit att detta är möjligt och kan göras på ett tillfredsställande 
sätt då två av undersökningspersonerna hade svårt att se nackdelar med arbetssättet. Dock var 
inte alla de fyra intervjuade lärarna lika positiva. Det visade sig dels genom att en av lärarna 
delvis uttryckte viss skepsis och dels genom att alla inte tillämpar problembaserat lärande 
längre. Jag anser dock att det är viktigt att lyfta fram hur det går att arbeta med elevaktiva 
arbetsmodeller, och då främst med PBL då det enligt Hensvold (2006) idag förs en livlig 
diskussion om huruvida elevaktiva arbetsmodeller ska och bör användas i skolan. Eftersom 
PBL är en sådan modell som dessutom är populär inom högre utbildningar och till viss del 
letat sig till lägre utbildningsnivåer (Oliveira, 1996) ansåg jag att det var av stor vikt att 
undersöka hur denna visar sig i grundskolans tidigare år.  
 
Enligt Björck (2004) finns det flera olika definitioner av vad PBL är vilket innebär att det 
också finns olika utformningar av arbetssätt för det. Dessutom menar Egidius (1999b) att det 
går att använda två grader av tillämpande. Dels går det att använda problembaserat lärande 
som en undervisningsfilosofi och dels går det att använda som en komplettering till den 
ordinarie undervisningen. I grund och botten handlar det om vilken syn läraren har på 
eleverna. Om de betraktas som passiva i den vanliga undervisningen är det motsägelsefullt att 
använda sig av ett problembaserat arbetssätt eftersom elever då betraktas som aktiva. Jag 
anser att om en lärare väljer att arbeta med PBL ses eleverna som aktiva individer och det 
anser jag då genomsyrar hela undervisningen eftersom det handlar om ett tankesätt. Detta svar 
fann jag även stöd för hos några av lärarna som medverkade i mina kvalitativt inriktade 
intervjuer. 
 
Att använda mig av just intervjuer som metod för min undersökning bestämde jag mig för 
eftersom jag anser att det är lärarna som väljer vilken metod som ska användas i 
undervisningen. Det innebär även att det är de som väljer bort att arbeta med elevaktiva 
arbetssätt och då problembaserat lärande. Därför ville jag se varför vissa lärare valde att ta 
upp PBL. Dessa visade sig dock inte vara speciellt lätta att finna då jag endast fann ett fåtal 
skolor i Sverige som arbetar med eller har arbetat med problembaserat lärande. Sökandet efter 
skolor blev alltså en tidskrävande uppgift för mig då det var svårare än väntat. Dock fann jag 
tillslut skolor där lärarna var villiga att medverka i min undersökning.  
 
Inför intervjuerna med de berörda lärarna hade jag en mängd egna funderingar. Dessa var 
bland annat:  
 

• Hur arbetar lärare med PBL? 
• Varför väljs ett sådant arbetssätt? 
• Hur fungerar PBL som en elevaktiv arbetsmodell? 
• Hur går arbetet att genomföra om varje basgrupp behöver en handledare? 
• Är alla barn mogna att ta det ansvar som krävs? 
• I vilken ålder går det att börja arbeta problembaserat? 
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• Kommer alla elever fram i gruppen eller är det så att några få elever får göra 
merparten av arbetet? 

 
 
De här frågorna kom senare att besvaras under både litteraturgenomgången och intervjuerna. 
Dessa frågor går delvis in i varandra varför samma svar kan fungera på olika frågor. Jag fann 
då att arbetet i basgrupper går att genomföra med enbart en lärare då alla som arbetar inom 
skolan måste försöka lösa undervisning och situationer med den personal som finns 
tillgänglig. Det innebär att den aktuelle läraren får gå mellan grupperna. I de lägre åldrarna 
behöver dock eleverna mycket stöd i sitt basgruppsarbete vilket eventuellt kan göra det svårt 
med endast en lärare. Det ansåg dock inte Lena från undersökningen var ett problem eftersom 
det handlar om att anpassa undervisningen till elevernas ålder och mognad. Av den åsikten 
var även Dewey (1916) som menade att undervisningen dessutom ska kunna anknytas till 
eleverna. Med detta i åtanke kunde jag besvara den femte av ovanstående frågor redan under 
litteraturgenomgången eftersom alla elever är mogna för sådant som ligger på deras nivå, 
speciellt då det blir verkligt för dem om de kan relatera till sin upplevelsevärld.  
 
Den sjätte frågan som jag ovan ställde mig hänger egentligen samman med svaret på den 
femte frågan. Det anser jag alltså beror på om mognadsnivån är anpassad efter eleven i fråga 
men jag anser samtidigt att det krävs en inre motivation från elevens sida för att vilja lägga 
ner energi och kraft för att göra det som förväntas. Den motivationen menar Jerdmyr (1999) 
är grunden för att PBL ska fungera. För att arbetet i basgrupperna också ska fungera vill det 
sig att samtliga elever känner samma motivation och ansvar för att arbetet ska vara jämt 
fördelat. Det menar även Hensvold (2006) som uttrycker att alla elever i en grupp måste vara 
positivt och ömsesidigt beroende av varandra vilket innebär att uppgifter och problem endast 
kan lösas då alla lagt sitt bidrag. Detta ömsesidiga beroende har jag till viss del svårt att helt ta 
till mig då jag anser att det kan vara svårt att åstadkomma i en grupp. Det eftersom det kanske 
aldrig går att tillfredsställa alla elever på samma nivå. Dock anser jag att den 
verklighetsanknytning som PBL medför är av stor vikt i försökandet att nå elevers 
uppmärksamhet och engagemang. Just att elever kan relatera till de uppgifter som ska lösas 
anser jag är betydelsefullt eftersom eleverna då kan utgå från sina förkunskaper. Dessa är 
viktiga för att elevers tidigare kunskaper ska uppmärksammas vilket kan medföra att eleverna 
känner att den kunskap de besitter har ett värde och att den kan användas i andra sammanhang 
än de tidigare använt det. Att kunna använda kunskapen i olika sammanhang som dessutom 
utgår från elevernas verklighet får dem förhoppningsvis att inse att det inte är någon skillnad 
på så kallad skolkunskap och vardagskunskap utan att den går att använda i alla sammanhang.  
 
För att ovanstående typ av kunskap ska kunna uppnås är det upp till lärarna att 
verklighetsanpassa undervisningen (Jerdmyr, 1999). Det är en av anledningarna till att PBL i 
större utsträckning ställer högre krav på lärarna i fråga men det är också för att det kräver mer 
planeringsarbete. Det visade sig även i min undersökning där några av lärarna fann att så var 
fallet vilket skulle kunna motivera varför det är relativt få skolor som idag arbetar aktivt med 
problembaserat lärande. Detta är alltså trots att jag i min undersökning fann att de som arbetar 
med det eller har arbetat med det finner det givande för eleverna då de både blir med 
engagerade och motiverade. Dessutom erbjuder PBL eleverna en chans att vara mer delaktiga 
i både undervisningen och dess utformning. Förutom det menar Lena att då problembaserat 
används är det enklare att uppnå läroplansmålen eftersom PBL bygger på elevers 
engagemang, motivation samt samarbete mellan elever. 
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Det jag alltså funnit i min undersökning är att problembaserat lärande både kan användas i 
grundskolans tidigare år och att det kan göras med framgång eftersom eleverna faktiskt blir 
aktivare under arbetets gång. Dessutom fostrar PBL eleverna till att själva ställa konstruktiva 
frågor. Det menar i alla fall Erik som fann att det var den största fördelen med arbetet var just 
det.  
 
I mitt examensarbete hoppas jag att jag lyft PBL som den positiva arbetsmetod jag faktiskt 
tycker att det är då det är möjligt att med hjälp av det uppfylla flera av läroplanens både 
uppnåendemål och strävansmål. Det är en förutsättning för att problembaserat lärande ska 
kunna vinna mark och då främst inom grundskolan och dess tidigare år. 
 

6.2 Förslag på vidare forskning  
Avslutningsvis vill jag i det här examensarbetet ge mitt förslag på vidare forskning rörande 
problembaserat lärande i grundskolans tidigare år. Då jag funnit att det finns en 
kunskapslucka som visar sig då PBL som elevaktiv arbetsmodell inte undersökts speciellt 
mycket anser jag att det är av stor vikt att göra det. Det anser jag eftersom det faktiskt används 
i grundskolan. Dessutom skulle jag tycka att det skulle vara intressant att göra en tydlig 
jämförelse mellan PBL och andra elevaktiva arbetsmodeller. 
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Bilaga 1. 

Detta är i stort sett de intervjufrågor som användes under intervjuerna. Beroende på hur 
intervjun har sett ut har eventuellt följdfrågor ställts men de kan alltså bara kopplas till de 
enskilda intervjuerna. 
 
 

• Kan du berätta hur ni arbetar? 
 
• Kan du motivera varför ni på er skola började arbeta med det? 
 
• Hur länge har arbetet pågått? 

 
• Hur fungerar det som en elevaktiv arbetsmodell, hur upplever du eleverna? 

 
• Vilka för- respektive nackdelar anser du att det finns med PBL? 

 
• Kan du berätta om hur arbetet i elevgrupper fungerar? 

 
• Hur löser ni arbetet rent praktiskt, som med personal etc? 

 
 

 
 
 


