
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Korta radiografikurser på distans med PBL 
 

 

 
 

 
Pedagogiskt docenturarbete 

 
 
 

Johan Kihlberg 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM  2022-04-27 
   

 

 

 MEDICINSKA FAKULTETEN 



 
 

1 Johan Kihlberg 2022-02-04 
 

Korta radiografikurser på distans med PBL  

Pedagogisk kompetent person: Madeleine Abrandt Dahlgren. 

Ämneskompetent lärare: Eva Lund 

Bakgrund 
Problembaserat lärande (PBL) är en pedagogisk ansats där studenterna, utifrån verklighetsbaserade 
scenarion, själva tar ett stort ansvar för sitt lärande. Kunskapsinsamlingen kan göras genom olika 
aktiviteter såsom tex föreläsningar, laborationer och litteraturläsning. Tillsammans med andra 
studenter i en grupp, sker ofta en högre nivå av lärandet med analys, värdering och skapande. 
Lärandet ses som en cyklisk process, där det efter inhämtande av fakta och tidigare kunskaper kring 
ett scenario sker en bearbetning som kopplar tillbaka till  de ursprungliga frågeställningarna som 
studenterna formulerat [1]. 

Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet har använt PBL sedan mitten av 1980-talet och 
ansatsen genomsyrar alla utbildningar, från de medellånga och långa yrkesutbildningarna till 
fristående kurser på avancerad nivå. Den lilla gruppen, basgruppen, är motorn i 
kunskapsinsamlandet. Det finns en träningseffekt i basgruppsarbetet där längre utbildningar med 
många basgruppstillfällen så fungerar basgruppen ofta bättre än vid kortare kurser med studenter 
som är nya inför PBL [2]. 

I kurser på avancerad nivå är studenterna ofta lite äldre och har några års yrkeserfarenhet. I ämnet 
radiografi har studenterna oftast en yrkesexamen som röntgensjuksköterska men även studenter 
med yrkesexamina såsom strålterapisjuksköterska, fysioterapeut, biomedicinska analytiker, 
veterinär, fysiker, läkare och apotekare har deltagit.  

Kurserna i radiografi, som började 2017, är fyra olika kurser på vardera 7,5hp på halvfart och har 
getts på distans med bara 1-2 fysiska träffar och det sätter sin prägel på basgruppsarbetet. De olika 
läraktiviteterna såsom inspelade föreläsningar, laborationer och fördjupningsuppgifter har fungerat 
bra på distans. Distansutbildningen har medfört att studentrekryteringen skett över hela landet och 
därigenom har olika heterogena basgrupper bildats utifrån ålder, profession och geografisk 
hemhörighet.  

Syfte 
Syftet i denna pedagogiska reflektion är att teoretisera och reflektera kring basgruppsarbete i PBL vid 
fristående kurser om 7,5hp på distans i ämnet radiografi.  

Genomförande 
Upplägget för denna reflektion är främst en litteraturstudie, men egna erfarenheter och reflektioner 
kommer att finnas med. Förbättringsförslag kommer att presenteras avslutningsvis. 

Teori och analys 
Sedan 1960-talet har PBL använts vid medicinska utbildningar och arbetssättet har sitt ursprung i 
vuxenlärandet. PBL har till att börja med en syn att alla människor en inneboende vilja att lära och 
förstå och är därmed beredd att själv ta ansvar för sitt inlärande. Rent konkret betyder det att 
studenten kan sätta upp sina egna lärandemål.  Vidare har PBL  ett holistiskt synsätt och man menar 
att uppfattningen av verkligheten beror på den egna förförståelsen och när en verklighetsuppfattning 
behöver ändras sker ett lärande [2]. Men i kortare kurser som använder PBL finns det beskrivet en 
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upplevelse hos lärare och handledare att motivationen hos studenterna tex att det sviktar att sätta 
upp kunskapskrav [3]. Min personliga erfarenhet är att hos något äldre studenter fungerar 
introduktionen av PBL bättre än hos yngre. Det kan säkert finnas olika anledningar till det, dels sker 
en ökad mognad med ålder, studenterna kanske är vana vid ett liknade arbetsprocess som PBL från 
arbetslivet eller så är studenterna kanske vana från arbetslivet att acceptera läget och jobba på.  

Åldern hos studenter i distansutbildningar generellt är högre än grundutbildningar [4] och det 
upplever jag även från radiografikurserna. Kurserna i radiografi är vidareutbildningar så alla 
studenter har genomgått en grundutbildning och har ofta flera års arbetserfarenhet. I PBL läggs ett 
stort ansvar på studenten att kunna formulera sig kring sina inlärningsbehov. För att kunna göra det 
krävs en viss mognad och erfarenhet. Sedan kan det vara bra när gruppen har olika typer av 
personligheter, bakgrunder och erfarenheter. Det är i grupparbetet som kunskaperna fördjupas [1]. 

Det finns begrepp som ”pure” och ”hybrid” PBL vilket speglar betoningen mellan olika läraktiviteter 
som erbjuds. I den mer pure-PBL-ansatsen är basgruppen helt central och anses vara motorn i 
inlärningsprocessen. I den mer hybrid-PBL-ansatsen är basgruppen bara en av flera mer jämställda 
läraktiviteter. En jämförelse mellan traditionell undervisning, pure-PBL och hybrid-PBL visade att 
båda PBL ansatserna gav ett mer effektivt lärande än traditionell undervisning, men att skillnaderna 
mellan pure- och hybrid-PBL var små [5].  

Cheaney och Ingebritsen jämförde traditionell undervisning med PBL som distanskurs. Enligt Blooms 
modifierade taxonomi [6] definieras två lärandedimensioner, dels ren kunskap stegvis från fakta, 
begrepp, procedur till metakunskap, dels en dimension av kognitiva processer, stegvis från att 
minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera till att skapa. De kunde se att den högre ordningens 
kunskap ökade och att studenterna kunde värdera det som lärts in på ett bättre sätt. Samtidigt 
minskade den lägre ordningens kunskap något, tex utantillkunskap. De erfarenheter som beskrevs 
var att man gjorde skillnad på synkron kommunikation (tex ett samtal ansikte mot ansikte) och 
asynkron kommunikation (tex mejl eller chat). Detta är viktigt att ta hänsyn till i schemaplaneringen 
eftersom ett asynkront samtal tar längre tid då alla inte samtalar samtidigt. En annan erfarenhet var 
att studenterna inte riktigt lärde känna varandra, så kommunikationen blev annorlunda än vid 
vanliga samtal. Studien visade också på att den yttre motivationen minskade så det måste 
kompenseras genom att öka den inre motivationen. Slutligen konstaterade de att stora krav ställdes 
på den tekniska hård- och mjukvaran för utan fungerande teknik, fungerade inte arbetet alls [7]. En 
annan aspekt på digitala lärplattformar kan vara att de bör ge motivation genom att vara interaktiva 
och intressanta genom tex tilltalande användargränssnitt eller intuitiva att arbeta med [8].  

De fyra olika radiografikurserna på 7,5hp hade ett liknande upplägg. Den första dagen var på Campus 
US och inkluderade kursintroduktion, ett par föreläsningar och så en introduktion till PBL och det 
första basgruppsmötet. Resten av kurserna utfördes på distans, innehållande fyra scenarion (en per 
vecka), auskultation med en fördjupningsuppgift (med presentation och opponering) samt en 
hemtentamen. Det fanns ett tjugotal inspelade föreläsningar av lärare som även var resurspersoner. 
Varje scenario följde den vedertagna mallen [9] med brainstorming, kategorisering, frågeställningar 
följt av individuell kunskapsinsamling. Därefter skedde en gemensam diskussion och utvärdering 
kring scenariot via någon kommunikationsapplikation (Skype, Messenger, Teams eller Zoom). Inför 
varje basgruppstillfälle lämnades individuella basgruppsunderlag (IBU) in. 

Jag kunde se att basgruppsarbetet skiftade mellan synkront och asynkront samtal. I den första delen 
av basgruppsarbetet med associationer, kategorisering och problemformulering skedde asynkront. 
Studenterna skrev individuellt ned brainstorming ord och brainstormingen gick ofta snabbt men 
kategoriseringen och frågeformuleringarna tog lite längre tid att mogna fram. Nackdelen med 
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asynkron brainstorming kan vara att den sker helt individuellt men i en synkron brainstorming kan en 
växelverkan mellan studenterna ske eftersom den görs tillsammans i gruppen. Min upplevelse är att 
det blir bättre frågeställningar vid asynkron brainstorming utifrån gruppens erfarenheter och kursens 
mål än vid traditionell brainstorming, kategorisering och frågeformulering.  

IBU:erna är en form av asynkron kommunikation där den individuella kunskapsinsamlingen 
sammanfattades och medstudenterna kunde reagera på dessa. Dessa texter är studenternas 
arbetsunderlag och kan innehålla faktafel, men genom återkoppling från medstudenter kan 
eventuella faktafel identifieras och framför allt kan diskussionerna höjas till metanivåer och 
generaliserande av fakta. Tack vare långsamheten i den asynkrona kommunikationen uppstår mogna 
tankar. 

Under de första åren var studenterna inte riktigt vana vid att använda kommunikationsapplikation 
(Skype, Messenger, Teams eller Zoom). men sedan har det gått bra. Jag upplever att samtalen via en 
app inte flyter på samma sätt som ett fysiskt samtal. Även om man ser varandras ansiktsuttryck, så 
sker kommunikation på andra sätt tex med kroppen och det kommer inte med och det är bara en 
person som kan prata i taget, vilket kan hämma diskussionerna. Vidare om någon har ordet brukar 
denne prata lite längre än normalt. Det är svårt att kunna ha interaktiva och intressanta digitala 
lärplattformar som kan ge motivation som Mosalanejad et al beskriver [8], det kräver en del 
utveckling.  

Det har saknats utrymme för att studenterna ska kunna återkoppla frågor som de haft i 
basgrupperna. Det har funnits forum för att ställa frågor till föreläsarna, men tidsfönstret har varit 
litet, så när frågor kommit upp i basgrupperna har det varit för sent att ställa dem till 
resurspersonerna.  

Man kan ifrågasätta om basgruppen är motorn i PBL i radiografikurserna och om det är pure-PBL eller 
hybrid-PBL. Basgrupperna finns bara de första 4 veckorna av nästan 8 veckor. Jag tycker att det är 
under basgruppstiden som den stora kunskapsinsamlingen sker. Även om inlämningsuppgifter och 
hemtentamen är inlärningstillfällen så är de mer en del av att visa upp sin kunskap. Kanske spelar det 
inte så stor roll om etiketterna är pure eller hybrid om de har liknade effekt hos studenterna. 

Eftersom basgrupperna har varit en blandning av ålder, utbildning och geografisk hemhörighet så har 
många intressanta samtal förts. Det är helt klart att man har lärt av varandra i hög utsträckning. Min 
erfarenhet är att i de grupperna som haft en större blandning har nivån på diskussionerna varit högre 
än i en mer homogen grupp.  

Avslutande reflektion 
Radiografi innehåller både praktisk och teoretisk kunskap och PBL är en lämplig pedagogisk ansats för 
ämnet [10]. Genom att studenterna är lite äldre än i grundutbildningarna, så genomförs PBL-
processen kanske med mindre friktion än hos yngre studenter. De något äldre studenterna har ofta 
fler erfarenheter av samarbeten i olika sammanhang, vilket kan användas i basgruppsarbetet. De har 
troligen också lättare att analysera det de inte vet och har förmågan att formulera sig kring det. 

En svårighet är ändå att kurserna är korta, eftersom det finns en träningseffekt när man arbetar 
enligt PBL. Men min upplevelse är att redan efter första scenariot så har studenterna kommit in i 
arbetssättet. De allra flesta verkar till och med uppskatta det. Det finns studenter som har registrerat 
sig men senare hoppat av kurserna. Den vanligaste anledningen verkar ha varit tidsbrist, då 
studenterna inte hinner med att lägga ned en motsvarande 20 timmar per vecka på studierna och 
jobba heltid samtidigt. 
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Det som jag ser har en förbättringspotential är möjligheten till att ställa frågor till föreläsarna. Vid en 
synkron föreläsning uppstår det nästan alltid några frågor, men i radiografikurserna har det inte 
framkommit så många frågor. Frågor kan skickas enskilt, men det är en fördel då andra studenter kan 
se frågor och svar eftersom då kan de också lära sig nya saker, då de inte ens kanske hade formulerat 
sig kring en fråga, men nu kan få del av fråga och svar. Genom att förlänga tiden för att lämna in 
frågor och genom att handledarna är mer uppmärksamma på obesvarade frågor, kan föreläsningarna 
bli en större källa för kunskap. 
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