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Pedagogisk reflektion  

Mischa Woisetschläger, Radiologisk avdelning, Linköping Universitet 

Detta är en översikt över självstyrt lärande (Self-directed learning) applicerat på vår artikel om 
användning av mobila enheter (Ipads) som ett hjälpmedel för röntgenläkare (under utbildning) i sin 
kliniska arbetsmiljö (1). I denna översikt användes och tillämpades teorier som presenteras i kapitel 1 
i ”SELF-DIRECTED LEARNING RESEARCH: AN IMPERATIVE FOR TRANSFORMING THE EDUCATIONAL 
LANDSCAPE” (2). 

I självstyrt lärande (self-directed learning) beskriver ordet ”själv” förmågan att omvandla 
omständigheter till prestation, och ordet ”styrt” beskriver att individen har ett val om vad hen ska 
uppnå och på vilket sätt. ”Lärandet” beskriver friheten att välja vad man ska lära sig, i motsats till det 
lärarcentrerade förhållningssättet, dvs att man kan göra egna val. Även i självstyrt lärande behöver 
eleven vägledning och hjälp för att göra ovannämnda vägval, men mer som en coachande roll.  

Självstyrt lärande ses ofta som motsatsen till lärarcentrerat lärande. I det sistnämnda ”hamras 
kunskapen in” hos elever som i en behållare som blir ”fylld” av läraren. Guglielmino kallade detta 
koncept för utbildningens tillverkningsmodell (3). I den moderna läkarutbildningen finns en 
blandning av det mer traditionella lärarcentrerade systemet och ett mer självstyrt lärandesystem. 

Självstyrt lärande är ett viktigt teoretiskt begrepp i vårt moderna sätt att lära som framfördes redan 
1975 som ett nytt utbildningskoncept av Malcom Knowles (4).  

Enligt författaren har man mer och mer valt att lämna det lärarcentrerade systemet på sistone för att 
ersätta det med självcentrerat lärande, ett tillvägagångssätt som framhåller det unika hos eleverna 
till skillnad från det lärarcentrerade lärandekonceptet. Det sistnämnda anses nu även stå i konflikt 
med sann demokrati och mångkultur. 

Malcom Knowles beskrev i sin bok att i självstyrt lärande fungerar mentorer och lärare som guider för 
att hjälpa till med lärande. I enlighet med detta skulle man med vår artikel tänka sig att motivationen 
för att lära sig ny kunskap skulle kunna ökas ytterligare genom att introducera moderna tekniska 
koncept för att underlätta processen/coacha studenterna att leverera innehåll på ett lättillgängligt 
och sökbart sätt. Dessa enheter är dock starkt beroende av innehållet i enheten och motivationen 
hos individen som använder den.  

I processen med självstyrt lärande beskrivs fem elementära steg för eleven och deras 
inlärningsframsteg: 

1. Diagnostisera sina egna inlärningsbehov 
2. Formulera lärandemål 
3. Identifiera mänskliga och materiella resurser för lärande 
4. Att välja och implementera lämpliga inlärningsstrategier 
5. Utvärdera läranderesultat 

Dessa steg kan tillämpas på vår studiegrupp. 

1. Behovet av nya sätt att lära sig togs upp av våra ST läkare (diagnosticera inlärningsmål). Efter 
diskussion beslutades att testa införandet av mobila enheter som ett redskap för att underlätta 
tillgången till lärandeinnehåll. 

2. Formuleringen av studiemål var en kombination av mål som gavs av pedagogen (studieledning) 
och av eleven (ST läkaren). Möjligheten att enkelt få tillgång till information med en mobil 
inlärningsenhet kan ytterligare öka formuleringen och dynamiken av mål genom att vidga 
tillgängligheten av informationsinnehållet till annan, icke enbart radiologiskt kunskap. Då dessa två 
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målbeskrivningar från lärare och eleven ibland skilde sig, upplevde vi det viktigt att målen 
diskuterades och formuleras tillsammans (coachning). Detta upplevdes särskilt viktigt på vissa mål 
som var elementära/basala och viktiga men kanske inte lika attraktivt att lära sig, varför en tydligare 
vägledning behövdes för dessa för att täcka området adekvat. Å andra sidan kan målen som sätts upp 
av ST läkarna vara mer ambitiösa och vidare än pedagogens mål vilket kan resultera i en djupare och 
bredare kunskapsbas. 

3. Identifieringen av mänskliga och materiella resurser var också en kombination i vår studie, 
eftersom innehållet på enheterna i början var starkt styrt av studieledarna och budgeten. Men under 
studien utvärderades innehållet av våra ST-läkare och det gavs möjlighet att modifiera innehållet 
efter behov. Dessutom hade deltagarna möjlighet att lägga till eget innehåll till sina enheter, vilket 
resulterade i individualiserade lösningar för varje deltagare mot slutet av studien. 

4. Inlärningsstrategier skiljer sig mycket mellan individer. I vår studie försökte vi respektera detta 
genom att erbjuda olika läromedel (appar) när det var möjligt. Apparna som fanns tillgängliga skiljde 
sig t.ex. avseende möjlighet till självtest/quiz samt kunskapsförmedling dvs text-,visuellt-, audio-, 
videomaterial. 

5. Utvärderingen av resultat gjordes i vår studie genom att mäta studietid, subjektiva effekter på 
självskattad kunskap samt ökad kvalitet och effektivitet i deltagarnas studier. Försökspersonernas 
omdöme av de nya enheterna blev positivt beträffande den upplevda kvaliteten och effektiviteten av 
deras studier, vilket förhoppningsvis bidrog till målet att nå "det goda livet" och ”personligt 
välbefinnande”, viktiga aspekter i teorin om självstyrt lärande. 

När det gäller personlighetsdrag visar elever som prefererar självstyrt lärande en hög grad av 
nyfikenhet, initiativförmåga, uthållighet, självständighet, disciplin och självmotivation. Dessa beskrivs 
i den psykologiska dimensionen genom tre huvudattribut, dvs: 1) metakognition, 2) motivation och 3) 
självreglering. Vi har inga uppgifter om fördelning av personligheter i vår studiekohort, men utifrån 
läkarnas akademiska bakgrund tror vi att många har en personlighetstyp passande för självstyrt 
lärande. 

Sammanfattningsvis är självstyrt lärande en väsentlig del av vårt moderna utbildningssystem, där det 
lärarcentrerade förhållningssättet minskar och den självstyrda individen belönas. Eftersom självstyrt 
lärande kräver en hög grad av nyfikenhet, initiativ, uthållighet, självständighet, disciplin och 
självmotivation, passar det inte alla individer, men inom ramen för vår studiegrupp, som bestod av 
röntgen ST-läkare som testade en ny mobil inlärnings enhet (teknisk coach), med delvis fördefinierat 
innehåll, var konceptet självstyrt lärande väl tillämpbart.  
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