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Reflektion över undervisning av "Generation Y" vid Medicinskt Fakultet 

Bakgrund; 

Möten med studenter i undervisningsmoment är fantastiskt stimulerande och inspirerande. Efter ca 15 år 

som föreläsare, strimmahandledare och basgruppshandledare vid medicinska utbildningar är det 

oundvikligt att ha undgått den snabba och spännande utveckling som sker i samhället och därigenom hos 

dagens studenter. Denna nya generation som benämns "generation Y" är födda mellan 1982 och 2005 

[Howell et al 2009] och det är interaktionen med dem denna reflektion berör. För att närmare beskriva 

bakgrunden till de under åren genererade reflektionerna, följer ett antal exempel på kommentarer från 

studenter tillhörande generation Y; 

- "när vi kom till universitetet, kändes det som att komrna till stenåldern" 

-"föreläsaren använde genomskinliga ark- OH-någonting" 

-"ingen lyssnar på oss när vi framför våra förslag" 

-"varför måste vi ta oss tid och åka till en föreläsningssal , och sitta och lyssna på en föreläsare, när vi kan 

ha en föreläsning upplagd på nätet-så vi kan se den om och om igen, när vi vill, för att sedan ha en 

frågestund där vi har möjlighet att ställa frågor"? 

- "varför blir föreläsare/handledare irriterade när vi ifrågasätter"? 

-"varför måste vi läsa om diabetes?-det finns ju redan en medicin ... " 

-"varför måste vi kunna allt utantill-det måste gå att lägga upp databaser"? 

-"jag ska bli titthålskirurg, det är som att spela dataspeL .. " 

Det är lätt att avfårda dessa frågor och kommentarer med argument som att studenter från generation Y 

är omogna, bortskämda eller rent av ouppfostrade men genom självkritisk analys, bortom frustration, 

framkommer att dessa signaler kan vara en perfekt bas för konstruktiv utveckling av framtida 

lärandeformer på medicinska utbildningar. 

Vid en litteraturöversikt i ämnet visade det sig att detta fenomen hade uppmärksammats och beskrivits 

tidigare. Redan år 2005 har generation Y har beskrivits som optimistiska och tekniskt kunniga [Johnson 

et al 2005]. De uppskattar inte heller traditionella föreläsningar utan praktiska moment och web-baserat 
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lärande [Cook et al 2005]. Ett antal år senare belystes utmaningar och möjligheter vid undervisning av 

generation Y på medicinska utbildningar [Eckleberry-Hunt and Tucciarone 2011]. Författarna beskriver 

liknande situationer som beskrivits ovan samt den frustration som det kan innebära om 

kommunikationsproblem uppstår. Författarna skriver även att medicinska utbildningar generellt ser ut att 

"ligga efter" när det gäller att anpassa/optimera undervisningen för generation Y. I slutsatsen beskrivs 

fyra huvudsakliga områden som fokus bör riktas mot i framtidens undervisning av medicinstudenter; 

*interaktivt lärande i relation till teknologi, vilket bland annat innebär undvikande av traditionella 

föreläsningar samt tidig involvering i utveckling och användande av nya teknologier, *professionalism, 

vilket kan innebära att tidigt involvera studenter i projekt samt att tydligt definiera lämpligt och olämpligt 

beteende. Detta är särskilt spännande då vi inte får glömma att generation Y har vuxit upp och fostrats i 

en tidsperiod av välfärd och tillväxt som förespråkar lika värde för alla oavsett bakgrund. Det är en 

utmaning för tidigare mera konservativa generationer att hantera den öppenhet som finns i relation till 

generation Y, men om man kan se förbi sina egna begränsningar finns en stor potential till utveckling i 

dessa relationer. Öppet ifrågasättande är inte synonymt med oartighet eller bristande respekt. Nästa 

fokusområde som föreslås är *handledning, där självreflekterade, feedback och lyhördhet är viktiga delar 

och slutligen *kommunikation, där skriftlig feedback, högt till tak och ärlighet är viktiga komponenter. 

I en senare publikation av Evans et al [Evans et al. 2014] belyses samma problematik som diskuteras 

ovan och även här är beskrivningen av generation Y bekant, vilket den sannolikt är för de flesta som är 

involverade i dagens undervisning. Evans et al beskriver även de tre generationer som föregått generation 

Y och representerar de individer som är verksamma i dagens undervisning; Den tysta adaptiva 

generationen, Baby Boomers och generation X. Vidare konstateras att även om individer från olika 

generationer delar karaktärsdrag så har de olika generationerna olika syn på grundläggande värderingar, 

attityd, familjeliv, arbetsliv, undervisning och lärande vilket till stor del kan förklara de svårigheter som 

kan uppstå då dessa tre generationer kommunicerar med generation Y. Att det kan uppstå svårigheter i 

kommunikationen mellan den tysta adaptiva generationen och generation Y är logiskt men intressant är 

att det även finns skillnader mellan generationerna X och Y när det gäller personlighet [Borges et al 

2006] och motivation [Borges et al 20 l 0]. 
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Baserat på mina erfarenheter samt tillgänglig litteratur i ämnen är min uppfattning att en analys av 

möjligheterna att optimera undervisningen av kommande generationer bör påbörjas. Det är inte en 

envägs anpassning mot generation Y som avses utan en analys av hur de äldre generationerna på bästa 

sätt kan bidra till en optimal inlärningssituation för kommande generationer. Detta innefattar hur 

undervisningen sker rent praktiskt men kräver även en ökad förståelse för hur generationsklyftor kan 

överbryggas hos båda parter. 

Att använda basgrupper för inlärning är väl anpassat för generation Y -studenter som enligt min 

uppfattning samarbetar bra, är effektiva kunskapsinhämtare samt stimuleras av fallberskrivningar från 

verkligheten. För att optimera basgruppsrelaterad inlärning skulle praktiska moment kunna läggas in 

samt/eller sammanfattande seminarier. Dessa seminarier har ingått vid vissa basgruppsarbeten de senaste 

åren och de har varit väldigt uppskattade. 

Gällande traditionella salsforlagda foreläsningar finns anledning att se över möjligheten till Web-baserad 

inlärning med sammanfattande frågestunder eller seminarier for det aktuella temat. En ökad 

tillgänglighet per mej l eller chat är lämpligt då dessa studentet gärna mejlar eller chattar om sina frågor. 

Denna forändring skulle ge studenten större flexibilitet och ökad kontroll över sin tid. Ett ökat inslag av 

planering samt praktiska moment är att foredra då dessa studenter stimuleras av verklighetsförankrade 

uppgifter. Tidig introduktion till teknisk utrustning, även vid utveckling av tekniker, varvat med ett öppet 

klimat för diskussion, är sannolikt fordelaktigt for alla parter. 

Jag ser en stor potential i satsningen på forändring mot en ökad forståelse, lyhördhet och interaktion 

mellan de generationer som nu undervisar på medicinska program och generation Y. Dessa studenter 

måste forstå och respektera värdet av seniorernas kunskap och erfarenheter samtidigt som de själva får 

utrymme for sin kreativitet. Kanske kan detta ske genom mentor-elev relationer, där man fokuserar på 

gemensamma intressen och utveckling forankrad i forvärvade kunskaper. Detta lämnar jag till framtida 

utredningar att utröna. 
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