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Varianter av problembaserat lärande (PBL) används vid en rad olika medicinska fakulteter i världen, både 

på läkarutbildningar och andra vård- och forskningsinriktade utbildningsprogram. En essentiell 

komponent av PBL är de problem (också kallade fall, scenarier eller liknande) som läggs fram för 

studentgruppen och syftar till att stimulera studenterna till att reflektera kring och inventera sin kunskap 

inom ett specifikt område och därvid identifiera kunskapsluckor, som studenterna ska åtgärda genom 

självstudier. PBL har också antagits öka studentens studiemotivation, exempelvis genom att främja 

intresset för ämnet (Wijnia & Servant-Miklos, 2019). Detta skulle i sin tur leda till förbättrade 

studieresultat. Detta antagande är emellertid omstritt; enligt en metaanalys av studier av motivation i PBL 

är effekten marginell (Wijnia & Servant-Miklos, 2019). Det kan bero på en reell avsaknad av effekt men 

kan också ha sin grund i andra orsaker- exempelvis kan PBL-miljön och de använda problemen i 

motivationsstudierna ha varit suboptimala för att främja intresse och motivation (Noordzij & Wijnia, 

2020). Hur problem utformas för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt främja PBL-processen i dess 

olika delar har varit föremål för ett antal experimentella, observations- och teoretiska studier, och vissa 

generella karakteristika för framgångsrika PBL-problem har föreslagits. Här kommer jag att diskutera och 

reflektera kring hur PBL-problem kan utformas för att bäst främja intresse och motivation. Som 

utgångspunkt kommer jag att först kort beskriva motivationsteorier, en tillämplig modell för 

intresseutveckling och en kontrovers i litteraturen kring hur intresse och nyfikenhet relaterar till varandra 

framför allt i kontexten av PBL. Slutligen kommer jag att diskutera egenskaper hos PBL-problem som kan 

vara av speciell vikt för intressefrämjande, samt utifrån detta och egna erfarenheter som PBL-handledare 

och -student ge vissa egna tankar kring området. 

Begreppet motivation beskriver en vilja att utföra en handling (till exempel att läsa en bok för att tillägna 

sig kunskap). Enligt självbestämmandeteorin (se/f-determination theory) har människan tre grundläggande 

behov som är viktiga för motivation: autonomi (en vilja att styra sig själv), kompetens (en vilja att ha 

kunskap och färdigheter) och släktskap (relatedness; en vilja att vara förbunden med andra människor) 

(Ryan & Deci, 2000). Hur dessa behov uppfylls styr individens motivation, och utifrån detta kan 

motivationen befinna sig på en skala mellan autonom motivation där den beror helt av inre faktorer, som 

intresse eller en strävan att nå kunskap, och kontrollerad motivation där externa faktorer dominerar, 

exempelvis en önskan att klara en tentamen eller att undvika att förlora anseende eller sitt studiemedel 

(Wijnia & Servant-Miklos, 2019). Det finns en interindividuell variation i hur viktiga olika faktorer är för 

individens motivation; enligt en utvidgning av målorienteringsteorin (achievement goal theory) kan fyra 

övergipande kategorier identifieras, där "master-approach" innebär att individen motiveras av en strävan 

att klara en uppgift (tex att förbättra sin kompetens inom ett område eller att "lösa" ett PBL-problem), 

"master-avoidance" en önskan att undvika att misslyckas på en uppgift, "performance-approach" en 

strävan att vara bättre än andra och "performance-avoidance" en strävan att inte vara sämre än andra 

(Elliot & McGregor, 2001; Wijnia & Servant-Miklos, 2019). Hur studenter hanterar PBL-baserad 

undervisning kan variera med vilken kategori de bäst kan hänföras till; exempelvis har det föreslagits att 

individer med "master-avoidance"-fokus kan känna en destruktiv stress och oro av den 



probleminducerade upplevelsen av kunskapsbrist, medan autonom motivation lättare kan främjas av PBL

problem hos individer i "master-approach"-kategorin (Noordzij & Wijnia, 2020). 

Intresse är ett psykologiskt tillstånd som kan beskrivas som en önskan att sysselsätta sig med eller lära sig 

mer om något. Det är därmed starkt förknippat med men distinkt från motivationsbegreppet. Man kan 

argumentera för att intresse är en bättre grund för studiemotivation än många andra faktorer, eftersom 

det är förknippat med en positiv affekt som också kan bibehållas och vara behjälplig framgent i yrkeslivet. 

Hur människor utvecklar intresse för olika fenomen har varit föremål för ett omfattande studium, 

åtminstone sedan Dewey (1913) men framför allt sedan 1970-talet (Schraw & Lehman, 2001), och denna 

text är inte välägnad att ge en heltäckande bild av detta fält. För cirka femton år sedan lade Hidi och 

Renninger fram en modell för intresseutveckling (Hidi & Renninger, 2006) som har blivit väl använd i den 

pedagogiska litteraturen, inte minst i studier av PBL. Enligt denna modell sker intresseutveckling hos en 

person i fyra faser. I den första fasen, kallad utlöst situationellt intresse (triggered situational interest), 

utlöses intresset hos individen av något eller några yttre stimuli. Dessa stimuli kan vara av varierande slag, 

exempelvis information som är överraskande, synbart motsägelsefull eller med personlig relevans. I 

lärmiljöer kan adekvata stimuli bestå av till exempel pussel och gåtor, men också grupparbete kan i sig 

vara ett utlösande stimulus (Hidi & Renninger, 2006). Utlöst situationsintresse kan efterföljas av en andra, 

mer långvarig intressefas, här kallat bibehållet situationellt intresse (maintained situational interest), om 

den externa miljön tillåter och befrämjar långvarig eller upprepad exponering för adekvata utlösare av 

situationellt intresse. I den tredje fasen, som vi här kallar framväxande individuellt intresse (emerging 

individual interest) har intresset, oftast med hjälp av externt stöd, börjat etableras som en inneboende 

egenskap hos individen, som har en positiv känsla och engagemang för ämnet och som själv kan välja att 

på egen hand ställa frågor och söka upp kunskap relaterade till ämnet. Slutligen, om individen fortsätter 

att främst på egen hand men eventuellt också med hjälp av externt stöd engagera sig i ämnet, kan 

intresset vidareutvecklas till den fjärde fasen, välutvecklat individuellt intresse (we/1-developed individual 

interest). De två mellanfaserna kan tyckas något löst definierade, och ofta kan det vara adekvat att 

begränsa sig till att tala om de två huvudfaserna situationellt intresse och individuellt intresse, vilka främst 

beror av externa respektive interna faktorer. 

Nyfikenhet är ett fenomen besläktat med intresse. Epistemisk nyfikenhet denoterar kunskapsrelaterad 

nyfikenhet, en känsla som uppkommer hos en individ som ett resultat av en upplevd kunskapsbrist. En 

pågående kontrovers i litteraturen är i vilken utsträckning nyfikenhet är lik situationellt intresse. Rotgans 

och Schmidt menar att epistemisk nyfikenhet och situationellt intresse är mycket närbesläktade i det att 

de kan utlösas av samma stimulus, nämligen en identifierad kunskapslucka, och båda resulterar i en drift 

att söka upp information för att fylla denna lucka (Rotgans & Schmidt, 2021). Enligt deras synsätt är 

situationellt intresse, och epistemisk nyfikenhet, en "kunskapstörst" som ökar när individen blir medveten 

om en kunskapsbrist, och när bristen åtgärdas minskar denna törst (Wijnia & Servant-Miklos, 2019; 

Rotgans & Schmidt, 2021). Både situationellt intresse och nyfikenhet är alltså transienta känslor, som 

försvinner när den utlösta situationen åtgärdas. Andra menar dock att medan situationellt intresse 

karaktäriseras av positiv affekt som bibehålls eller förstärks med fortsatt engagemang i ämnet, är 

nyfikenhet till följd av en informationsbrist istället associerat med negativ affekt som övergår i en 

belöningskänsla när bristen åtgärdas (Hidi & Renninger, 2019; Shin & Kim, 2019). Nyfikenhet kan dock 

främja situationellt intresse om resultatet av åtgärdandet av kunskapsbristen är tillräckligt 

tillfredsställande, glädjefyllt eller oväntat (Shin & Kim, 2019). Shin och Kim (2019) föreslår två typer av 

nyfikenhet: en framåtriktad nyfikenhet (forward curiosity) som grundas i osäkerhet och kan vara 

associerad med frågorna "hur" eller "vad", och en bakåtriktad nyfikenhet (backward curiosity) som 

baseras på en identifierad inkongruens och ställer frågan "varför". Den förra av dessa föreslås associerad 

med ytligare kognitivt engagemang, medan bakåtriktad nyfikenhet kan vara bättre på att främja inlärning. 

Intresse och nyfikenhet utlöses optimalt av delvis distinkta stimuli. Det finns en konsensus att epistemisk 

nyfikenhet utlöses när man blir medveten om ett kunskapsgap (Hidi & Renninger, 2019; Shin & Kim, 2019; 



Rotgans & Schmidt, 2021). Vidare har den baktåriktade nyfikenheten föreslagits utlösas bäst om man 

konstruerar en optimal kunskapslucka som varken är för liten eller för stor; en för liten kunskapslucka kan 

förmodas ge för liten belöning medan en för stor lucka kan upplevas som alltför mödosam att fylla (Shin & 
Kim, 2019). Bakåtriktad nyfikenhet kan också bäst utlösas av dåligt definierade problem, provokativa 

frågor som går emot basal kunskap eller sunt förnuft, eller av att man undanhåller kritisk information. 

Utlösare för situationellt intresse har framför allt studerats i relation till textläsning {Schraw & Lehman, 

2001), men är fortfarande tämligen dåligt undersökta i en PBL-kontext. I skolbarn {9-12 år) utlöses 

situationellt intresse för naturvetenskapliga problem av nyheter, utmaningar, manuellt eller interaktivt 

hanterande, men också av identifikation och personlig relevans (Renninger et al., 2019). Intressant nog 

stimulerades i denna studie situationellt intresse också av både positiv och negativ affekt (det senare i 

studien exemplifierat av "äckliga" stimuli som maskar). Universella ämnen som våld, sex, makt och död 

kan också utlösa intresse {Schraw & Lehman, 2001; Hidi & Renninger, 2020). I en PBL-baserad kurs för 

förstaårs psykologistudenter identifierades följande faktorer som intressefrämjande: familiaritet med 

ämnet, stimulerande av kritiskt resonerande, och uppnåelse av läromål; främjande av kollaborativt 

lärande var däremot associerat med en lägre intressenivå {Noordzij & Wijnia, 2020). I studien 

observerades också en positiv korrelation mellan intresse och autonom motivation. Ytterligare en kategori 

av utlösare av situationellt intresse är så kallade förföriska detaljer (seductive details), som utgörs av 

information som är irrelevant för problemet eller situationen i stort men som är intresseväckande eller 

tilltalande i sig {Schraw & Lehman, 2001). Det är oklart om förföriska detaljer främjar eller motverkar 

intresse och motivation för det egentliga målet; vissa observationer tyder på att de kan öka motivationen, 

men endast om de medför en låg kognitiv belastning (Park et al., 2015). 

Med grund i ovan beskrivna utlösare av intresse kan vi nu diskutera hur PBL-problem kan utformas för att 

främja situationellt intresse och vidare utveckling till individuellt intresse och autonom motivation. 

Eftersom nyfikenhet också kan främja intresse och autonom motivation kan också utlösare av nyfikenhet 

vara adekvata stimuli, oavsett hur vi väljer att se på likheter mellan nyfikenhet och situationellt intresse. 

Det i min mening kanske viktigaste kriteriet för ett fungerande problem är att den av studenterna 

identifierade kunskapsluckan är optimal. Vid många av de tillfällen jag har handlett studenter när de 

tillägnats en föreläsning inom ämnet innan problemet presenteras är det tydligt att studenterna hämmas i 

PBL-processen. De tycker att de redan förstår det mesta eller allt av problemet; även om deras förståelse 

ofta är felaktig eller för grund måste studenterna bli tillräckligt medvetna om sin kunskapslucka för att 

adekvat utlösande av nyfikenhet eller situationellt intresse ska ske {Wijnia & Servant-Miklos, 2019; 

Rotgans & Schmidt, 2021). Dessutom kan det upplevda värdet av den efterföljande 

kunskapsinhämtningen påverkas negativt om skillnaden mellan förkunskaperna och den uppnådda 

kunskapen är för liten, vilket missgynnar vidareutveckling av situationellt intresse (Shin & Kim, 2019). Å 
andra sidan kan en för stor kunskapslucka inverka negativt på utlöst intresse och autonom motivation, 

inte minst för studenter med "master-avoidance"-målorientering (Noordzij & Wijnia, 2020). Därför är det 

av stor vikt att noggrant utforma problemen i kontext av kursen i övrigt så att den identifierbara 

kunskapsluckan blir optimal för så stor andel av studerna som möjligt. Eventuella 
introduktionsföreläsningar bör undvikas eller utformas tillsammans med tillhörande problem för detta 

ändamål. Djupgående föreläsningar bör aldrig föregå problempresentationen. 

Enligt Shin & Kim (2019) kan bakåtriktad nyfikenhet ("varför") bättre främja inlärning än framåtriktad 

nyfikenhet ("vad" eller "hur"). Man kan tänka sig att detta kan bero av starkare utlösande av situationellt 

intresse. Därför skulle problem som grundar sig på en inkongruens, förvånande eller saknad information 

kunna stimulera situationellt intresse och autonom motivation. Exempelvis kan man i en 

medicinpedagogisk kontext basera ett problem på två divergerande diagnoser, eller en felaktig 

lekmannadiagnos. Ett sådant format kan potentiellt ha ytterligare funktioner, i det att det kan stimulera 

till kritiskt tänkande, samt leda till högre grad av tllfredsställelse efter kunskapsinhämtningen; båda dessa 

faktorer kan bidra till förhöjt situationellt intresse (Shin & Kim, 2019; Noordzij & Wijnia 2020). Man kan 



också, kanske särskilt i biomedicinska sammanhang, utforma problem så att studenterna stimuleras att 

formulera mekanistiska snarare än deskriptiva frågeställningar. 

En relaterbar kontext, exempelvis en situation med relevans för den framtida yrkesutövningen, utgör en 

annan potentiell utlösare för situationellt intresse som kan inkorporeras i PBL-problem (Renninger et al., 

2019). För medicinstudenter kan det innebära användande av exempelvis patientfall (som ju redan är 

vanligt förekommande), men också klinisk forskning eller mer vardagliga situationer. För studenter inom 

biomedicinska områden bör kliniska fall undvikas; istället kan problem för dessa studenter involvera 

exempelvis forskning eller vetenskapliga frågor. Positiva och negativa affekt (exempelvis obehagliga 

bilder) och universella teman som våld och död är ytterligare utlösare som kan användas. En utlösare som 

kan vara underutnyttjad inom PBL är användande av fysiska eller interaktiva implement; om manuell 

hantering av fysiska föremål kan främja situationellt intresse (Renninger et al., 2019), kan en röntgenplåt 

(om än ålderdomlig) vara en effektivare utlösare av intresse än samma röntgenbild på en skärm. Ny teknik 

som 3D-skrivare och VR-glasögon kan ytterligare möjliggöra manipulering av fysiska eller virtuella objekt, 

exempelvis i form av molekyl- eller vävnadsmodeller. 

Vid utformning av ett PBL-problem bestämmer man implicit eller explicit omfattningen av den 

inkluderade informationen. Detta relaterar i hög grad till frågan om förföriska detaljer (Schraw & Lehman, 

2001); man kan hävda att varje ovidkommande informations bit, tex färgläggning av en figur, är en 

förförisk detalj. Eftersom förföriska detaljer kan motverka situationellt intresse om den kognitiva 

belastningen är för hög (Park et al., 2015), är det därför viktigt att varje del av problemet värderas med 

avseende på kognitiv belastning. Endast essentiell information, och information som innebär låg (eller till 

och med minskad) kognitiv belastning bör användas. Många av de problem jag använt som handledare på 

den medicinska fakulteten är i mitt tycke alltför omfattande, med många delproblem, figurer och andra 

komponenter. Förutom att försvåra PBL-processen ("när och om vad ska vi brainstorma?") riskerar detta 

att innebära förföriska detaljer som motverkar snarare än främjar situationellt intresse. Ofta ger 

komponenter överlappande information och varken stöttar varandra eller främjar var för sig identifikation 

av distinkta kunskapsluckor, varför de inte kan anses vara annat än förföriska detaljer som bidrar med 

onödigt hög kognitiv belastning. Detta kan man också argumentera gäller för patientfall där irrelevant 

information om patienten ofta ges i problemet, men i detta fall bör dock önskan att undvika förföriska 

detaljer ställas mot strävan efter verklighetsanknytning och relaterbarhet. 

De flesta PBL-problem som jag stött på i mina uppdrag som handledare och student inom PBL har varit 

adekvata och tillräckligt välkonstruerade för att stimulera till kunskapsinhämtning och motivation hos 

vissa studenter, kanske sådana med redan välutvecklat individuellt intresse (Wijnia et al., 2014). 

Emellertid indikerar studier som visar på en endast svag, om någon, effekt av PBL-metodik på motivation 

att de PBL-problem som används överlag inte är effektiva utlösare av situationellt intresse eller främjar 

utveckling till individuellt intresse (Wijnia & Servant-Miklos, 2019; Noordzij & Wijnia, 2020). Dock torde 

det, bland annat med utgångspunkt från här beskrivna utlösare av nyfikenhet och intresse, med tämligen 

enkla medel vara möjligt att utforma problem för att bättre främja såväl situationellt intresse som 

utvecklande av individuellt intresse och autonom motivation. 
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