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Laborativa kursmoment - hur kan man få studenter att effektivare 
tillgodogöra sig kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt? 

Bakgrund 

Mikrobiologi är ett viktigt och utmanande ämne inom det medicinska området som läkarstudenter 
måste behärska efter sina prekliniska år i utbildningen. Som läkare måste man vara medveten om att 
det finns bakterier, virus, svampar och andra mikroorganismer som kan orsaka infektionssjukdomar 
hos människa. Man måste kunna viktiga mikrobiologiska begrepp, termer och besitta en 
grundläggande förståelse för hur mikroorganismer fungerar, sprids, bekämpas och hur 
infektionssjukdomar kan diagnosticeras. Mikrobiologiska laborativa moment i läkarutbildningen är 
centrala för att studenten ska få en djupare förståelse för mikroorganismer, moment där teoretiska 
kunskaper omsätts i praktiken [1]. Genom att öva sig på att planera och organisera laborativt arbete, 
dokumentera, analysera och utföra rimlighetsbedömning av data samt framställa resultat och 
diskutera dessa, utvecklar studenten ett vetenskapligt förhållningssätt [2, 3]. Ett kritiskt, stringent 
tänkande krävs såväl i den kliniska verksamheten som för den forskning som bedrivs på universiteten 
och på kliniker runt om på landets sjukhus. Den vetenskapliga skolningen av läkarstudenter är därför 
av yttersta vikt. 
 
På läkarutbildningen vid den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet tillämpas 
problembaserat lärande (PBL) som grundar sig på människans nyfikenhet, vilja och förmåga att erhålla 
kunskap med bland annat stöd av basgrupper och handledning [4]. PBL kommer ursprungligen från 
McMaster University i Hamilton, Kanada och utformades under 1960-talet av Howard Barrows och 
hans kollegor [5]. Från början tillämpades PBL av studenter inom läkarutbildningen och var tänkt att 
motivera dem till att inhämta kunskap på egen hand genom att låta studierna utgå från verklighetsnära 
situationer. Idag har PBL som inlärningsmetod expanderat och spridit sig till olika universitet och 
utbildningar runt om i världen. Läkarutbildningen vid den medicinska fakulteten i Linköping startades 
1986 och var den andra i Europa, efter Maastricht i Nederländerna, att konsekvent tillämpa PBL i 
undervisningen.  
 
PBL förutsätter att studenter har ett aktivt förhållningssätt till sitt lärande och tillämpas så även vid 
laborativa moment. Jämfört med ῾traditionella῾ laborationer, där studenten med hjälp av färdiga 
instruktioner och protokoll genomför laborativa moment likt ett kokboksrecept [6], så är syftet med 
problembaserade laborationer att ge studenten mer frihetsgrader och större utrymme att själva 
påverka hur de ska gå tillväga när det gäller planering och genomförande [3]. Utformningen på 
problembaserade laborationer skiljer sig även från ̔ traditionella῾ laborationer på så sätt att ̔ problemet῾ 
uppstår innan all relevant kunskap förvärvats för att kunna lösa det [7]. Ett av de viktigaste målen med 
problembaserade laborationer är att studenten ska kunna hantera problemlösning som leder till att 
han/hon kan förklara, förstå och förhålla sig till situationen som ligger till grund för verkliga problem 
[8]. Eftersom handledarens uppgift inte är att förmedla kunskap direkt till studenten så fokuserar 
handledaren istället på att skapa förutsättningar där studenten själv inhämtar information och 
kunskap som sedan delges och diskuteras tillsammans med andra studenter. För att PBL ska fungera 
på ett produktivt sätt måste studenten lära sig att göra avvägningar om vilken kunskap som är relevant 
för frågeställningarna samt använda ett källkritiskt förhållningssätt. Förutom att den kunskap som 
erhålls håller god kvalitet så ska även studenten kontinuerligt reflektera över inlärningsprocessen så 
att den kan förbättras, både på grupp- och individnivå [9]. 
 
Sedan 2008 har jag handlett studenter att genomföra den icke-obligatoriska problembaserade 
laborationen ῾Grundläggande medicinsk mikrobiologi῾ som ges på kurs 2 på läkarprogrammet. 
Huvudsyftet med laborationen är att studenterna ska lära sig basala mikrobiologiska tekniker för att 
odla, klassificera och identifiera bakterier. Inför laborationen ges studenterna möjlighet att deltaga på 
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två föreläsningar där mikrobiologi i allmänhet introduceras med särskilt fokus på bakterier. 
Studenterna har vid terminsstart även blivit rekommenderade litteraturförslag i ämnet. I god tid före 
laborationen uppmanas studenterna att läsa igenom hela laborationskompendiet, 
föreläsningsanteckningar och lämpliga avsnitt i kurslitteraturen. I laborationskompendiet finns ett 
antal problem formulerade följt av beskrivningar av olika mikrobiologiska tekniker och 
laborationsprotokoll. Tanken är att studenten, utifrån dessa beskrivningar, ska komma med förslag på 
hur problemen kan lösas. Då laborationen genomförs gruppvis uppmanas studenterna att även 
diskutera hur de har tänkt laborera i respektive grupp samt tillsammans fundera kring hur de kan lösa 
problemen som finns beskrivna i laborationskompendiet.    

När laborationen börjar går handledare tillsammans med studenterna igenom hur de har tänkt lösa 
problemen, om de har valt ett lämpligt sätt eller om något bör modifieras. Laborationen sträcker sig 
över två dagar (3 + 2 timmar) där handledare går runt mellan grupperna och diskuterar och kritiskt 
granskar deras tillvägagångssätt. Syftet med detta är att sätta igång en tankeprocess hos studenterna 
för att kunna hjälpa dem vidare i deras funderingar och föreställningar kring uppgifterna. Laborationen 
avslutas med en gemensam muntlig framställning av resultat följt av diskussion. Vidare kan delar av 
laborationen komma att utgöra examinationsmoment vid den praktiska tentamen. 

Under mina år som handledare för laborationen har jag fått det samlade intrycket att en hög andel av 
studenterna deltar på den icke-obligatoriska laborationen men att dessa studenter inte är så väl 
förberedda inför uppgiften som man bör kunna förvänta sig. Trots tillgång till två föreläsningar i ämnet, 
rekommenderad kurslitteratur samt uppmaningar om att läsa igenom och diskutera 
laborationskompendiet gruppvis innan laborationstillfället, är det genomgående få studenter som kan 
redogöra för hur de har tänkt att gå tillväga för att lösa de laborativa problemen. Som handledare 
undrar man vad det kan bero på. Hur förbereder sig studenterna egentligen inför laborationen? I vilken 
utsträckning deltar studenterna på föreläsningar, nyttjar kurslitteratur, läser och diskuterar 
laborationskompendiet med kurskamrater? Kan det vara så att laborationskompendiet är utformat på 
ett sätt som försvårar för studenterna att inse syftet med laborationen? Svar på dessa frågor kan leda 
till en djupare förståelse för varför så stor andel av studenterna upplevs som oförberedda, samt ge ett 
underlag till hur man i framtiden kan underlätta för studenterna att optimera sina förberedelser inför 
laborationen. 

Syfte 

Huvudsyftet med min analys är att få studenter på läkarprogrammet kurs 2 att på ett effektivare sätt 
utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och tillgodogöra sig den mikrobiologiska kunskap som ges i 
samband med laborationen ῾Grundläggande medicinsk mikrobiologi῾. För att uppnå detta har jag 
undersökt hur studenterna idag förbereder sig inför laborationen, hur de upplever utformningen av 
laborationskompendiet och laborationen och utifrån detta reflekterat över hur man kan underlätta för 
studenterna att optimera sina förberedelser och på så sätt få studenterna att effektivare tillgodogöra 
sig kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Metod 

Under vårterminen 2020, efter att laborationen ῾Grundläggande medicinsk mikrobiologi῾ avslutats, 
tillfrågades studenter på läkarprogrammet kurs 2 att frivilligt delta i en anonymiserad 
enkätundersökning (Bilaga A). Enkäten bestod av frågor om studenternas förberedelser inför 
laborationen och frågor om hur laborationen och laborationskompendiet upplevdes och hur dessa kan 
förbättras. Enkätsvaren digitaliserades och analyserades i Microsoft Excel. Antalet studenter som 
besvarat och valt respektive svarsalternativ i enkätundersökningen finns angivet i röd text i Bilaga A. 
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Resultat och diskussion 

Hur stor andel av studenterna deltar på laborationen? 

En hög andel av de registrerade studenterna på läkarprogrammet kurs 2 vid Linköpings universitet 
deltog på laborationen ῾Grundläggande medicinsk mikrobiologi῾ under vårterminen 2020. Av 119 
registrerade studenter genomförde 107 (90%) laborationen (99 av dessa studenter deltog i 
enkätundersökningen). Detta ligger i linje med vad jag tidigare observerat som handledare. Mitt intryck 
är att studenter upplever problembaserade laborativa moment som meningsfulla och intressanta, det 
är nämligen här som tidigare erhållna teoretiska kunskaper omsätts i praktiken. För att lärandet skall 
ske i ett meningsfullt sammanhang är det viktigt att studenterna ges möjlighet att koppla sina 
förvärvade kunskaper till nya [10, 11], samt för att förstå hur han/hon ska planera och utföra 
laborationen. Att studenterna verkar tycka att laborationen är intressant och meningsfull avspeglas 
även i de erhållna enkätsvaren; mer än hälften av studenterna svarar att de skulle vilja ha fler 
mikrobiologiska laborationer under utbildningen, och endast en student anser att mikrobiologi är ett 
”ointressant ämne”. Trots en hög närvaro ställer man sig dock frågande till varför de resterande 
studenterna (10%) inte deltog vid laborationen. Orsaken kan vara många; sjukfrånvaro, prioritering av 
andra arbetsuppgifter, ämnet är inte tillräckligt intressant, undermåliga förberedelser eller man kanske 
anser det tillräckligt att deltaga på föreläsningar och läsa laborationskompendiet för att bli godkänd 
på den praktiska tentamen. Av egen erfarenhet vet jag att de flesta som deltagit aktivt på laborationen 
även presterar bra på den praktiska tentamen. Att betona detta för studenterna innan laborationen 
kan vara ett bra incitament för dem att faktiskt deltaga. Ett ännu större incitament i sammanhanget är 
att betona vikten av att en läkare bör och ska besitta fördjupad kunskap om mikrobiologi och 
infektionssjukdomar, oavsett vilken typ av läkare man väljer att utbilda sig till.   

Hur förbereder sig studenterna inför laborativa moment? 

Av enkätundersökningen framgår att en stor andel av de studenter som deltog på laborationen 
förberedde sig inför genomförandet. 95% och 93% av studenterna hade deltagit på första respektive 
andra föreläsningen inom ämnet mikrobiologi. Dessa studenter bör vid laborationstillfället ha haft en 
god grundläggande förståelse för mikrobiologi i allmänhet och bakteriologi i synnerhet. Det var dock 
förvånansvärt få studenter (20%) som hade förberett sig inför laborationen genom att läsa den 
rekommenderade kurslitteraturen i ämnet mikrobiologi. Ett fåtal studenter hade istället förberett sig 
genom internetsökningar av vissa mikrobiologiska begrepp och termer samt studerat videoklipp om 
bakterier. 

Ungefär 90% av studenterna svarade i enkäten att de hade läst laborationskompendiet som en 
förberedelse inför genomförandet. Studenterna får i god tid innan laborationen information om att 
läsa laborationskompendiet och förbereda sig. Informationen ges dels via föreläsaren till de två 
mikrobiologiska föreläsningarna och av utbildningsadministratören, men finns också angiven i det 
aktuella kursschemat. Två studenter svarade dock i enkäten att de inte erhållit någon information om 
att laborationskompendiet skulle läsas innan genomförandet. 

Endast hälften av studenterna uppgav i enkäten att de diskuterat laborationskompendiet och de 
laborativa momenten med studiekamrater innan laborationstillfället. Till viss del tror jag detta 
förklarar varför jag upplevt studenterna vara otillräckligt förberedda inför laborationen. Det krävs 
nämligen alltid någon form av planering för att genomföra ett laborativt moment och det är av särskild 
vikt om det ska utföras gruppvis och i synnerhet om det är en problembaserad laboration, där 
förberedelser och fördjupning i grupp både utanför och i labbet är en integrerad del av konceptet [11]. 
Vid laborationstillfället arbetar studenterna tillsammans i två- eller tremannagrupper, och det är 
nödvändigt att i förväg diskutera begrepp, utförande och arbetsgång för olika delar, strukturera 
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arbetsprocessen och tillvägagångssätt för att uppnå målen. Studenter som diskuterar begreppsfrågor 
i smågrupper höjer inte bara sin konceptuella förståelse utan detta kan även bidra till att de blir mer 
motiverade inför uppgiften [12]. Till dags dato finns ingen schemalagd tid för studenterna att planera 
och diskutera laborationen med sina studiekamrater i förväg, således förväntas de ta eget initiativ till 
gruppformering och diskussion av ämnet. Enligt enkätundersökningen uppgav en tredjedel av 
studenterna att de p.g.a. tidsbrist inte hunnit sätta sig in i laborationen på ett tillfredsställande sätt 
och över 10% uppgav att de trodde att genomförandet av laborationen skulle ”lösa sig på plats”. De 
sistnämnda har rätt i sak, genomförandet av laborationen tydliggörs och blir begriplig väl på plats 
genom att handledaren tillsammans med studenterna gemensamt går igenom laborationen och 
frågeställningarna innan själva genomförandet. Tyvärr är risken att viktiga moment kring vetenskapligt 
förhållningssätt går förlorade för dessa studenter. Jag tror därför att man i framtiden måste tydliggöra 
ännu mer för studenterna att det är en problembaserad laboration de ska utföra och att det krävs en 
gedigen planering av genomförandet. Detta kan med fördel uppmärksammas och förtydligas i 
samband med de mikrobiologiska föreläsningarna, där en hög andel av studenterna deltar (se ovan). 

Hur upplever studenterna laborationskompendiet och laborationen? 

Endast en femtedel av studenterna uppgav i enkäten att de hade förstått syftet med laborationen 
innan själva genomförandet och resterande studenter förstod syftet antingen under själva 
laborationens gång (75%) eller efter laborationen (3%). Som tidigare beskrivits så svarade ca 90% av 
studenterna att de hade läst laborationskompendiet innan genomförandet, samtidigt uppger ca 80% 
att syftet i laborationskompendiet är tydligt formulerat. Detta är något motsägelsefullt, men jag tolkar 
dessa svar som att studenterna inte har några svårigheter att förstå huvudsyftet med laborationen 
efter att ha läst laborationskompendiet men att de har svårt att veta hur, rent praktiskt, man ska gå 
tillväga för att lösa de olika problemen. Detta skulle kunna förklaras av att en hög andel av studenterna 
inte har diskuterat laborationen och frågeställningarna med sina studiekamrater innan laborationens 
genomförande vilket kan resultera i oenigheter om hur problemen ska definieras och lösas, därmed är 
det lätt att förvirring uppstår över syftet och målet med laborationen när det väl är dags att laborera. 
Av resultatet ovan, d.v.s. att studenterna förstod syftet med laborationen vid olika tidpunkter (῾innan῾, 
῾under῾, eller ῾efter῾ laborationen), framgår tydligt att lärprocessen hos studenterna varken är linjär 
eller lika. Människor är duktiga på olika saker, därför är vi i viss mån även beroende av varandras 
förkunskaper och egenskaper för att få en förståelse för helheten [13], och tillämpning av en 
problembaserad laboration möjliggör just att studenterna kan diskutera med varandra om sina 
erfarenheter och föreställningar och därmed ta del av varandras kunskaper. I diskussionen med andra 
främjas lärandet genom att allas kunskaper och erfarenheter tas till vara och ger upphov till att ny 
kunskap kan bildas. 

Av svaren på enkätfrågorna ”Har Du några förslag på hur genomförandet av laborationen kan 
förbättras?” och ”Har Du några förslag på hur laborationskompendiet kan förbättras?” framgår att 
vissa studenter vill att det ska framgå tydligare att laborationskompendiet inte enbart ska läsas utan 
även bearbetas. Många av de studenter som faktiskt hade reflekterat över laborationen upplevde att 
inlärning av nya kunskaper och färdigheter hämmades av att de arbetade tillsammans med mindre 
förberedda studiekamrater. Återigen, jag tror det är av stor vikt att tidigt poängtera för studenterna 
att i förväg diskutera laborationskompendiet på ett problembaserat vis tillsammans med sina 
studiekamrater. 

Ur enkätsvaren framkom en hel del andra intressanta uppslag om hur laborationen och 
laborationskompendiet kan förbättras. Ett återkommande förslag från studenterna är att 
tillhandahålla och tillgängliggöra instruktionsvideos som visar utförandet av vissa laborativa moment 
och som förklarar och beskriver diverse mikrobiologiska termer och begrepp. Ett sådant 
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tillvägagångssätt skulle kunna användas av studenterna, inte bara som en förberedelse inför 
laborationen, utan även som ett underlag efter laborationens utförande, exempelvis som repetition 
inför den praktiska tentamen. Andra intressanta uppslag från studenterna handlar om hur 
laborationskompendiet skulle kunna omstruktureras och förtydligas (ej specificerat i denna reflektion). 

Vilka styrkor och svagheter är förknippat med enkätundersökningen? 

Genom att använda mig av enkätundersökning som metod, har jag fått en bred uppfattning om hur 
studenterna förbereder sig inför laborationen och vad de anser om laborationskompendiet och 
laborationen. Fördelen med att använda sig av enkätundersökningar istället för intervjuer är att det 
går snabbt att samla in data och att det är relativt lätt att kategorisera svaren i grupper då frågorna ser 
likadana ut för alla [14]. Samtidigt innebär de styrda frågorna att ingen uppföljning på uppkomna 
intressanta spår kan göras vilket kan innebära att många tankar och åsikter förbises. Det här problemet 
har jag dock försökt minimera genom att konstruera och låta studenterna svara på två 
fritextsvarsfrågor som återfinns i enkäten. Genom att göra en enkätundersökning på flera studenter 
kan man få fram flera olika svar, men samtidigt finns det nackdelar som exempelvis svarens 
begränsande karaktär och ofullständigt ifyllda svar. Även om antalet respondenter på 
enkätundersökningen var hög så måste man ha i åtanke att det är enbart studenter från en enda termin 
som deltagit i undersökningen. Jag vill därför understryka att samtliga fynd som jag visar på i analysen 
bör ses som indikationer snarare än definitiva slutsatser.     

Avslutande reflektion 

Enkätundersökningen har gett en fingervisning om hur studenter förbereder sig inför den 
mikrobiologiska laborationen ῾Grundläggande medicinsk mikrobiologi῾ på läkarprogrammets kurs 2. 
Analys av enkätsvaren har lett till en djupare förståelse för varför så stor andel av studenterna upplevs 
som oförberedda innan laborationens genomförande och den har även gett underlag för funderingar 
kring hur man i framtiden kan underlätta för studenterna att optimera sina förberedelser. Analysen 
har också visat att lärprocessen hos studenterna varken är linjär eller lika. Då är det, som handledare, 
viktigt att ha en förståelse för att det kanske inte finns en "rätt" teknik som alla studenter ska anpassa 
sig efter utan att det mer handlar om att skapa förutsättningar för studenterna att på egen hand finna 
optimala lösningar att lära in. Som handledare behöver man därför skapa tid och möjlighet att låta 
varje enskild student själv upptäckta, förstå och hitta vägar för att utvecklas i olika moment inom 
laborationen för att slutligen nå ett specifikt mål. En sådan del kan t.ex. vara att ytterligare förtydliga 
för studenterna att det är en problembaserad laboration de ska genomföra och att det krävs en 
gedigen diskussion och planering innan genomförandet. Detta kan förhoppningsvis leda till att 
studenterna i framtiden är väl förberedda inför den mikrobiologiska laborationen och att de utvecklar 
ett vetenskapligt förhållningssätt och kan tillgodogöra sig den mikrobiologiska kunskapen på ett mer 
effektivt sätt. 
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Undersökning i samband med laborationen Grundläggande medicinsk mikrobiologi 
(Det totala antalet studenter som deltog i enkätundersökningen var 99. Antalet studenter som 
besvarat och valt respektive svarsalternativ finns angivet i röd text nedan) 
 

1. Hur förberedde Du dig inför laborationen? 

□Deltog på föreläsningen ”Mikroorganismens värld” (95) 

□Deltog på föreläsningen ”Bakterier” (93) 

□Läste igenom laborationskompendiet (88) 

□Läste annan litteratur i ämnet ”Mikrobiologi” (19) 

□Diskuterade laborationen med studiekamrat/er (45) 

□Annat, nämligen__________________________________________________ 

 
2. Tycker Du att din genomläsning av laborationskompendiet gav en tillräcklig 

kunskapsgrund inför laborationen? 

□Ja (65) □Nej (19)         □Vet ej (14)  
 

3. Om Du inte hade läst laborationskompendiet tillräckligt noga inför labben, vad var 
anledningen till detta? Du kan kryssa i flera alternativ 

□ Tidsbrist (30)                    □ Visste inte att man skulle läsa det innan labben (2) 

□ Ointressant ämne (1)      □ Otydlig laborationskompendium (8) 

□ Tänkte att det skulle ”lösa sig” ändå vid laborationstillfället (13) 

□Annat, nämligen__________________________________________________ 

 
4. Var huvudsyftet med laborationen tydligt formulerat i laborationskompendiet? 

□Ja (71) □Nej (13)          □Vet ej (15) 
5. Var problemformuleringarna (Problem 1–4) tydligt formulerade i 

laborationskompendiet? 

□Ja (85) □Nej (7)          □Vet ej (7) 
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6. När begrep du syftet med laborationen? 

□Redan innan laborationen □Under laborationen □Inte förrän efter laborationen 
             (22)                                              (74)                                   (3)             

7. Hur nödvändiga var följande moment för att kunna genomföra laborationen på ett 
tillfredsställande sätt? (sätt kryss) 
 
 Nödvändigt Mindre nödvändigt Onödigt Ingen åsikt 

Föreläsningar       □ (54)       □ (38)      □ (1) □ (3) 
Laborationskompendiet       □ (74)       □ (18)      □ (0) □ (4) 
Gemensam introduktion (dag 1) □ (87)     □ (8)      □ (1) □ (0) 
Litteratur      □ (9)       □ (35)       □ (18) □ (28) 
Diskussion med studiekamrat    □ (42)       □ (35)      □ (5) □ (12) 

  
 

8. Var den muntliga redovisningen av resultat och diskussion vid laborationens slut 
nödvändig för din förståelse av laborationen? 

□Ja (69) □Nej (9)          □Vet ej (10) 
 

9. Om det fanns bilder/video att tillgå på LISAM som förklarar/visar vissa laborativa 
moment skulle Du då ha tittat på dessa innan, under eller efter laborationen? 

□Ja (86) □Nej (2)          □Vet ej (7) 
 

10. Skulle Du vilja ha fler laborationer inom ämnet mikrobiologi? 

□Ja (52) □Nej (14)          □Vet ej (29) 
 

11. Har Du några förslag på hur laborationskompendiet kan förbättras? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Har Du några förslag på hur genomförandet av laborationen kan förbättras? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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