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Inledning 
 
Hälso- och sjukvården förväntas leverera evidensbaserad och lättillgänglig vård vid rätt 
tidpunkt till en ständigt växande åldrande befolkning (Saxon et al., 2014). Samtidigt är 
resurserna begränsade och vården ställs ofta inför svåra val med prioriteringar. Användning 
av nya teknologier kan frigöra tid för både vårdgivare och patienter. Olika professioner 
inklusive fysioterapeuter har utvecklat sina kunskaper inom specialiserade områden som har 
medfört en annan roll inom sjukvården (Bassett and Jackson, 2021, Saxon et al., 2014). Den 
nya rollen som ”avancerad” specialistfysioterapeut kan också innebära ett utökat ansvar. För 
att optimalt kunna fungera i de nya rollerna behövs en utökad och specialiserad utbildning 
(Saxon et al., 2014). Detta har skapat olika utmaningar för dem som utformar ”avancerade” 
kurser för denna värdefulla professionella grupp. 
 
Jag är kursansvarig och examinator för kursen ”Medicinsk bildvetenskap för det 
muskuloskeletala systemet”. Enheten för fysioterapi hade önskemål om revidering av kursen 
varför det föll sig naturligt att använda denna kurs som ett exempel för mitt pedagogiska 
fördjupningsarbete att förbättra möjligheter till lärande på avancerad nivå för studenter som 
vill fördjupa sina kunskaper. 
 
 

Bakgrund 
Målet med kursen ”Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet” är att 
studenterna ska få fördjupad kunskap om bildtekniker aktuella vid bedömning och behandling 
av patienter med muskuloskeletala besvär, som t.ex. slätröntgen, datortomografi, 
magnetresonans-tomografi, ökad kunskap om begränsningar, felkällor och säkerhet vid 
användande av dessa tekniker, och vid vilket tillstånd man ska välja olika tekniker. 
Utbildningen innehåller också en praktisk del kring användande av diagnostiskt ultraljud vid 
olika tillstånd, se kursplan bilaga 1. 
Kursen har genomförts en gång under våren 2019. Baserat på denna erfarenhet har revidering 
av kursplanen gjorts och diskuterats med då- (Kajsa Johansson) och nuvarande (Sofi 
Sonesson) enhetschef på enheten för fysioterapi, ämnesansvarig Martin Hägglund (MH), och 
professor emeritus Eva Lund och Nils Dahlström vid CMIV. Nästa kurs går våren 2022. Jag 
gör en reflektion över några delar av kursens pedagogiska innehåll med utgångspunkt i 
framförallt ”Variationsteorin” (Marton, 2014). Resultaten kan användas som en del för 
utveckling av framtida kurser på avancerad nivå. 

 
Syftet med föreliggande arbete var att reflektera över hur en kurs på avancerad nivå vid 
medicinska fakulteten kan utformas för att skapa goda förutsättningar för lärande med 
utgångspunkt i framförallt ”Variationsteorin”. Detta illustreras med några exempel inom 
kursen ”Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet”. 
 
 

Metod 
En icke-systematisk litteratursökning gjordes inom ämnesområdet medicinsk bildvetenskap, 
avancerade kurser och pedagogik. Sökningar gjordes i databaserna PUBmed, ERIC, Libris 
och Unisearch Linköpings universitet. Sökord som användes var bl.a. advanced course, higher 
education, clinical education, physiotherapy or physical therapy, course design, course 
evaluation, medical imaging or diagnostic imaging, variation theory, e-learning or online 
learning or web-based learning. Senaste sökningen gjordes 7 december 2021. Dessutom har 
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jag gjort dokumentgranskning av kursmaterialet och haft samtal med verksamhetschefen, 
ämnesansvarig, lärarkollegor och experter på området om utformningen och innehåll av 
kursen Medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet. 
 
 
 

Resultat och reflektion 
Från litteratursökningen valdes litteratur om utformning och utvärdering av kurser på 
avancerad nivå (t.ex. (Anderson and Krathwohl, 2001, Biggs and Collis, 1982, Granström, 
2008, Utbildnings- och kursplanekommittén, 2020), teorier om lärande, och lärandets 
pedagogik för högskola och universitet, t.ex. (Aubrey and Riley, 2019), med särskilt fokus på 
variationsteori (Marton, 2014, Runesson, 2011). Artiklar söktes även om problembaserat 
lärande och utbildning på distans (Ghani et al., 2021, Tudor Car et al., 2019, Barrows HS, 
1996, Lawal et al., 2021).  
Under resultat tas upp olika undervisningsformer för att skapa goda möjligheter för lärande, 
som illustreras med några exempel från kursen Medicinsk bildvetenskap för det 
muskuloskeletala systemet. Slutligen följer en sammanfattande reflektion. 
 
 
Hur kan vi skapa goda möjligheter för lärande för våra studenter? 
Illeris definierar lärande som alla processer som i levande organismer leder till permanent 
kapacitetsförändring och som inte enbart beror på biologisk mognad eller åldrande” (Illeris 
2007 s.3, i (Illeris, 2018) s.1). I detta fördjupningsarbete kallas ”den lärande” för ”studenten”, 
och den som ”lär ut” eller som stödjer studentens lärande benämns lärare, expert eller 
kursansvarig. Lärande innebär en förändring i uppfattning; studenten ser fenomenen på ett 
avgörande nytt sätt jämfört med innan kursen (Dahlgren, 1986). 
Marton och Säljö (1976, i Newton 2013 (Newton and Martin, 2013)) observerade hos univer-
sitetsstudenter två huvudsakliga tillvägagångssätt, nämligen ytligt och djupt förhållningssätt 
till lärande (surface approach och deep approach). Vid bearbetning på ytlig nivå riktar 
studenten sin uppmärksamhet mot att lära sig själva texten, dvs man håller sig på en nivå där 
man kan minnas och reproducera texten (Marton and Säljö, 1976a). Vid bearbetning på djup 
nivå gör studenten ett försök att förstå vad som ska läras, vilket består av idéer och begrepp, 
vilket omfattar att tänka, söka integration mellan komponenter och uppgifter och ”leka” med 
idéer. Studenter anpassar också sitt förhållningssätt till lärande efter vad som krävs av dem 
(Entwistle och Tait, 1995 i Newton 2013 (Marton and Säljö, 1976b, Newton and Martin, 
2013)). Detta är önskvärt eftersom ett djupt förhållningssätt till lärande är förknippat med 
bättre akademisk prestanda och kännetecknas av förståelse, utarbetande, analys och att hitta 
mening från material (Newton and Martin, 2013). Enligt Dahlgren behöver lärare utmana och 
stödja studenten att gå från mer ytligt till djupt förhållningssätt till lärande (Dahlgren, 1986). 
 
Problembaserat lärande vid medicinska utbildningar 
Inom Medicinska fakulteten utgör problembaserat lärande (PBL) grunden i undervisningen. 
PBL karaktäriseras av att lärande är student-centrerad (versus lärarcentrerad), sker i små 
studentgrupper och lärare ska underlätta/guida lärandet i stället för att leverera det exakta 
innehållet studenten ska ta till sig (Barrow 1996). Problem använts för utveckling av klinisk 
problemlösningsförmåga. För att detta ska hända måste problemformatet presentera 
patientproblemet på samma sätt som det inträffar i den verkliga världen. Studenten förväntas 
lära av världens kunskap och ackumulerade expertis i kraft av sina egna studier, precis som 
verkliga praktiker gör. Under detta självstyrda lärande arbetar studenterna tillsammans, 
diskuterar, jämför, granskar och diskuterar vad de har lärt sig. PBL hjälper studenter att 
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utveckla kritisk tänkande, kommunikation och deras förmåga till samarbete i team (Ghani et 
al., 2021, Lawal et al., 2021). 
 
Pedagogisk ansats enligt variationsteorin 
(Runesson, 2011) definierar undervisning som målinriktade aktiviteter som på något sätt 
arrangeras av läraren och som är avsedda att leda till att studenten utvecklar vissa förmågor, 
ett visst kunnande eller förhållningssätt (Runesson, 2011). Även om det inte finns någon enkel 
relation mellan utbildning och lärande vore det bra att försöka förstå sambandet. 
Variationsteorin (Marton, 2014) är en pedagogisk teori som kan hjälpa förklara hur studenten 
utvecklar vissa förmågor och skapar möjligheter till sådan utveckling. Variationsteori bygger 
på fenomenografi. Det handlar om att människor uppfattar fenomen på olika sätt. Som lärare 
vill vi bidra till att göra det möjligt för studenten att se och bearbeta /ta hand om någonting på 
ett bestämt sätt. Lärande kan ses som ett sätt att erfara och urskilja olika aspekter av det som 
lärs. Det handlar om att lära sig att differentiera; studenten lär sig att urskilja vissa kritiska 
drag ur en odifferentierad helhet. Inom aktuell kurs kan t.ex. en ny student inte urskilja 
samma aspekter på en röntgenbild av ett skadat ben jämfört med en expert på området. 
Studenten ser kanske att benet är brutit, men inte följderna av detta på ett tredimensionellt 
plan. Förmågan att urskilja aspekter kommer av att vi har erfarit en variation av aspekten i 
fråga. Inom variationsteorin menar man variation av aspekter som är nödvändiga för lärandet 
samtidigt som det finns aspekter som inte varierar. Marton menar att om vi lär, så gör vi det 
för att kunna saker, säga saker, eller se saker (Marton, 2014). Vi lär nya saker genom att 
jämföra nya insikter med gamla insikter. T.ex. lära sig vad ”torrt” vin är genom jämförelse 
med ”sött” vin. Det är närvaron av kontraster som gör att vi kan särskilja olika aspekter; det är 
det mönster av aspekter som varierar eller inte varierar som ligger till grund för lärande. 
 
Vad som behöver läras kallar (Marton, 2014) för ”object of learning”. Det kan preciseras på 
tre olika sätt med ökande precision. I termer av innehåll, i termer av lärandemål och i termer 
av kritiska aspekter. Enligt (Marton, 2014) finns vissa kritiska aspekter som är nödvändiga för 
vad som ska läras. Ifall dessa kritiska aspekter hittas och används både av lärare och student, 
är chansen mycket större att studenten tillägnar sig det som ska läras och är bättre rustad att 
använda denna kunskap i framtiden. Om dessa kritiska aspekter inte hittas eller används finns 
stor risk att studenten inte uppnår läromålet.  Detta sker oberoende av hur undervisning sker i 
grupp eller individuellt, vilken lärostil som använts, och om läraren är sträng eller karismatisk 
(Marton, 2014). Ett exempel från aktuell kurs kan vara praktisk undervisning i 
ultraljudsdiagnostik. Hur studenten lär har att göra med processen. I detta fall behöver 
studenten en ultraljudsapparat som är en nödvändig apparat för att studenten ska kunna lära 
sig. Vad studenten lär ”lärandeobjektet” är strukturer i människokroppen, t.ex. ledband. 
Genom att studera olika ledband på både kvinnor och män och med olika kroppsbyggnad 
uppnås en nödvändig variation i vad som studeras. Genom ultraljudsapparaten ges studenten 
möjlighet att studera olika strukturer i kroppen, t.ex. ledband. Studenten kan ändra 
inställningar på apparaten för att få fram bästa möjliga projicering av strukturen. Detta öppnar 
upp för variation i situationen och olika aspekter kan studeras. Det som inte varierar är att det 
hela tiden handlar om ledband, och inte t.ex. om blodkärl. Även om ultraljudsapparaten och 
närvaro av en expert kan vara nödvändiga förutsättningar för studentens lärande, behöver de 
inte vara tillräckliga villkor för lärandet. Studentens lärande kan förstås som ett resultat av 
dess aktiviteter och interaktionen med experten som möjliggjorde att urskilja de aspekter av 
fenomenet som var nödvändiga för lärandet, dvs. de kritiska aspekterna (Runesson, 2011). 
Det är inte enkelt att bestämma vad kritiska aspekter är och ofta vet vi kanske inte vilka det är 
(Marton, 2014). Vad som är kritiska aspekter kan också variera beroende på vad som ska läras 
och vem som ska lära sig. T.ex. är kritiska aspekter för att lära sig simma olika för nybörjare 
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jämfört med icke-nybörjare. Sammanfattningsvis kan man säga att kunnande och lärande är 
ett sätt att se eller erfara fenomen eller situationer och att det som ska utvecklas är erfarandet. 
För att så ska ske är det nödvändigt att studenten får syn på och kan urskilja vissa kritiska 
aspekter av det som lärs (Runesson, 2011). Undervisningen kan bidra till att studenten lär sig 
på ett systematiskt sätt. 
 
Läraren behöver pröva om studenten verkligen har tagit till sig kärnan i vad som ska läras 
(Marton, 2014, Runesson, 2011). Structure of the Observed Learning Outcome (SOLO) 
taxonomy gör det möjligt att utvärdera studenternas arbete i termer av dess kvalitet (Biggs 
and Collis, 1982). SOLO-taxonomi beskriver komplexiteten i studentens förståelse av ett 
koncept i fem ökande nivåer (Pinto Zipp et al., 2016). De lägsta nivåerna (uni- och 
multistrukturell) är vanligtvis förknippade med ytlig lärande och de högre nivåerna med en 
djup inställning till lärande (Hattie & Brown, 2004 i (Newton and Martin, 2013)). Enligt 
(D'Antoni et al., 2019) kan lärandestrategier som söker främja högre nivåer bidra till att uppnå 
djupare upplevelser av lärande. 
 
 
 

Sammanfattande reflektion 
Under arbetets gång med denna pedagogiska reflektion har jag lyft några aspekter som är 
viktiga för lärande i en kurs på avancerad nivå. Jag har upptäckt att jag kan göra många saker 
för att utveckla även redan befintliga kurser. Fördjupning framförallt i variationsteori har gett 
insikten att jag själv kan utvecklas på olika områden, både i min roll som kursansvarig och 
som lärare. Lärande är dock väldigt komplex och låter sig troligen inte fångas inom ramen för 
en eller några teorier (Runesson, 2011). Utöver vad som tas upp i denna reflektion finns 
många andra utbildningsteorier (Aubrey and Riley, 2019). 
 
Variationsteori (Marton, 2014) handlar om att studenten ska lära sig att ”förstå” saker, få 
insikt i ämnet, vilket jag tycker är viktigt. Det har också en koppling till problembaserat 
lärande, en grundpelare i utbildningen. En nyligen publicerad studie visade att PBL kan spela 
en viktig roll för radiologistudenter som behöver verktyg för ett livslångt lärande inom sitt 
område och för att kunna ta självständiga beslut i sitt yrkesutövande (Lawal et al., 2021). Jag 
har själv en gammal grundutbildning som inte hade problembaserat lärande som bas, vilket 
jag kommit underfund med utgjorde en stor begränsning i mitt lärande efter 
grundutbildningen. 
(Runesson, 2011) och (Marton, 2014) anger tydligt att det är variation och kontrast i 
innehållet som är nödvändiga för lärande. Alla lärare använder sig av variation och invarians i 
sin undervisning, men lärare som använder ett systematiskt ramverk gör det mer systematiskt 
vilket kan ha tydliga effekter på studentens lärande (Marton and Pang, 2006). 
 
Denna reflektion om lärande tar upp enbart vissa, men viktiga, aspekter kring lärande men det 
finns många andra aspekter som kan påverka lärande. (Illeris, 2018) s.10-12 urskiljer interna 
(t.ex. intelligens, individuella lärstilar, motivation) och externa (t.ex. webbaserad eller på 
plats, arbetsplats, kultur, familjesituation) faktorer som påverkar lärande. (Morgan et al., 
2012) ger en sammanfattning av faktorer viktiga vid utformningen av kurser på avancerad 
nivå för sjuksköterskor, nämligen (1) externa faktorer (ekonomi, brist på lärare), (2) den 
kliniska rollen (under och efter utbildningen, gentemot andra professioner), och (3) 
utbildningsfrågor (lärarkompetens, läroplanens struktur och lärandeverktyg, osv). 
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Det finns delar inom kursen som kan utvecklas ytterligare. Mer distansundervisning bidrar till 
ett mer hållbart samhälle (Regeringskansliet, 2015). Med en mer studentfokuserad lärande 
miljö har nya undervisningsstrategier (t.ex. webbseminarier, videor, och mind-mapping) 
införts i klassrummet (Pinto Zipp et al., 2016). Bedömning av färdighetstentamen kan 
utvecklas med DOPS (direct observation of procedural skills) examinationsmall 
(Mohamadirizi et al., 2020, Tohidnia et al., 2018). E-case baserat lärande är ett effektivt 
verktyg för att förbättra praktiska uppgifter och kan vara en användbar lärandeplattform för 
många medicinfält i framtiden (Turk et al., 2019). Området medicinsk bildvetenskap är 
ganska nytt inom fysioterapi och kommer att troligtvis utvecklas påtagligt under kommande 
år. Då är det viktigt att studenten lätt ska kunna ta till sig ny kunskap. 
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Bilaga 1. (Reviderad) kursplan Medicinsk bildvetenskap för det 
muskuloskeletala systemet  
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