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Inledning 
Användningen av Team Based Learning (TBL) har under det senaste decenniet ökat i 
medicinska utbildningar med goda resultat avseende studenters kunskapsutveckling ( ex. 
Haidet, Kubitz & McCormack, 2014; MacCormack & Garvan, 2014; Hrynchak och Batty, 
2012; Parmelee & Michaelsen, 2010). Med start höstterminen 2018 har logopedprogrammet 
vid Linköpings universitet arbetat med att succesivt införa ett nytt pedagogiskt arbetssätt som 
inspirerats av principer från Team Based Learning (TBL) där jag har varit en av två 
huvudansvariga lärare som arbetat med denna förändring. Förändringsarbetet initierades både 
mot bakgrund av att programmets lärare upplevde att studenterna i ökad utsträckning 
uppvisade svårigheter att nå lärandemål och därför ansågs behöva mer stöd i sitt lärande, och 
ett behov av att minska antalet lärartimmar som användes på programmet. TBL som 
pedagogisk modell bedömdes kunna möta båda dessa behov då modellen både erbjuder 
tydligare ramar för studenternas lärandeaktiviteter jämfört med traditionell PBL, och minskar 
behovet av basgruppshandledare - ett läraruppdrag som stod för en stor del av lärartimmarna 
som användes på programmet. 

En viktig fråga för oss på logopedprogrammet har varit hur vi kan introducera det mer styrda 
upplägget från TBL samtidigt som vi värnar om och behåller de fördelar som vi ser med den 
tydligt studentdrivna PBL-pedagogik som generellt används på Medicinska fakulteten. I detta 
pedagogiska arbete kommer jag att reflektera över hur införandet av TBL på 
logopedprogrammet har påverkat logopedutbildningen med särskilt fokus på fördelar och 
nackdelar som jag upplever att TBL innebär för studenternas förutsättningar för lärande. 

Syftet med mitt arbete är att bidra till utvecklingen av undervisningen på medicinska 
fakulteten vid Linköpings universitet genom att öka kunskaperna om hur TBL som 
pedagogisk modell kan integreras med den PBL-modell som traditionellt används i 
fakultetens undervisning. I arbetet besvaras följande frågeställning: 

Hur upplevs förändringar i undervisning från en PBL-baserad modell som traditionellt 
används på medicinska fakulteten vid Linköpings universitet till en modell som bygger på 
principer för TBL påverkar studenters förutsättningar för lärande? 

Bakgrund - TBL som pedagogisk modell 
TBL bygger på pedagogiska teorier om aktivt lärande och konstruktivistiska processer där 
studenterna utvecklar sina kunskaper i interaktion med varandra, och genom att tillsammans 
tillämpa sina kunskaper på professionsrelevanta problem och frågeställningar (Michaelsen & 
Sweet, 2008; Mennenga & Smyer, 2010). Pedagogiska modeller som bygger på 
konstruktivistiska lärandeteorier utgår enligt Hrynchak och Batty (2012) från fyra centrala 
principer. 1) Lärandeaktiviteter ska primärt fokusera studenten snarare än läraren. 2) 
Problemlösning är en central komponent i undervisningen. 3) Interaktion med medstudenter 
utgör en viktig del av studentens lärande. 4) Studentens reflektioner kring det egna lärandet 
och den egna kunskapen för att själv kunna styra kommande lärandeaktiviteter och modifiera 
existerande kunskap är viktiga komponenter i lärandeprocessen. 



I undervisning som bygger på TBL delas kursinnehållet ofta in i ett antal mindre moduler 
eller teman. TEL-undervisning genomförs med utgångspunkt i små, fasta studiegrupper ( eng. 
teams) och bygger på tre huvudsakliga faser: individuella förberedelser/kunskapsinhämtning; 
säkerställande av tillräckliga förberedelser (eng. Readiness Assurance Process); och 
tillämpning av kunskaper i professionsrelevanta uppgifter (set. ex. Parmeele & Hudes, 2012; 
Hrynchak och Batty, 2012). I den första fasen presenteras studenterna för temats lärandemål 
och ges i uppgift att inhämta kunskaper kopplade till dessa mål, ofta med utgångspunkt i 
föreslagen litteratur och annat instruerande material ( ex. inspelade föreläsningar eller 
liknande) (se figur 1). I TBL ingår vanligen inte några traditionella föreläsningar utan 
studenterna möter kursinnehållet genom självstudier av noga utvald litteratur (Dolmans, 
Michaelsen, van Merrienboer & van der Vleuten, 2015). I fas 2 ges studenterna möjlighet att 
testa och utveckla sina inhämtade kunskaper genom att både individuellt och i grupp besvara 
ett antal frågor (eng. Readiness Assurance Test, RAT), och sedan diskutera frågorna och 
svarsförslagen i helklass med en ämnesexpert (se figur 1). Under diskussionen förväntas 
studenterna motivera sina svar och argumentera för sin hållning vilket antas fördjupa hela 
gruppens förståelse för ämnesinnehållet. Testfrågorna och helklassdiskussionen innebär också 
att studenterna kan hållas ansvariga för att ha inhämtat förväntade kunskaper under fas 1. I 
den avslutande fasen (fas 3) presenteras studenterna för ett professionsrelevant problem eller 
en uppgift med koppling till det framtida yrkeslivet som de sedan bearbetar i sina 
studiegrupper under ett klassrumspass. Grupperna redovisar lösningarna på problemet eller 
uppgiften i helklass och får då återkoppling både från de andra grupperna och från en 
ämnesexpert. 

Phase 1: Pre-class Study 

Learning Objectives Individual Study 

~7 
Phase 2: Readiness Assurance 

Individual RAT Group RAT Appeals 
lnstructor 
feedback 

~7 
Phase 3: Application 

Small group problems Simultaneous 
Debate/Discussion 

(ca ses) reporting 

Figur 1: De tre faserna i TEL-undervisning som de presenteras av Hrynchak och Batty (2012, s. 798) 



Skillnader mellan TBL och PBL 
Även om både TBL och PBL är studentcentrerade undervisningsmetoder, skiljer sig 
modellerna arbetssätten och principerna åt på flera punkter. Dolmans et al. (2015) och 
Michaelsen et al., (2014) diskuterar några av de mer centrala skillnaderna. 

Antalet lärare 
I PBL engageras många lärare som var och en ansvarar för en studiegrupp (basgrupp) medan 
TBL organiseras genom självstyrda studiegrupper där en ämnesexpert ansvarar för 
återkoppling till och diskussion med alla grupper, tex genom att facilitera 
mellangruppsdiskussioner. 

Val av studielitteratur 
I PBL skapar studenterna i själva sina studiefrågor och avgör inom vilka områden gruppen 
behöver inhämta mer kunskaper, med kunskapsinhämtning i TBL utgår från ett av läraren i 
förväg bestämt studiematerial som anses nödvändigt för att kunna lösa tillämpningsuppgiften. 

Kunskaps kontroll 
I PBL genomförs ingen organiserad kunskapskontroll av studenterna. I TBL utgör RAP en 
viktig del av pedagogiken och är ett redskap både för läraren och studenterna själva att 
bedöma i vilken utsträckning studenterna tagit till sig kursinnehållet. 

Kamratåterkoppling 
I PBL har studiegrupperna lite eller ingen interaktion med varandra och kamratåterkoppling 
sker endast inom den lilla gruppen, medan TBL i stor utsträckning bygger på interaktion inte 
bara i de mindre grupperna utan också diskussion och återkoppling mellan studiegrupperna. 

Reflektioner kring att integrera principer från PBL med en TBL-baserad undervisning 
När vi skulle inför TBL på logopedprogrammet valde vi att skapa en egen modell där vissa 
delar från vår tidigare PBL-undervisning behölls. TBL ansåg vara en alltför styrande 
undervisningsmodell och vi ville värna om de studentaktiva karaktärsdragen i PBL och 
särskilt då den vikt som läggs vid att studenterna ska lära sig att själva värdera både källor och 
den egna lärprocessen. De förändringar av TBL som vi gjorde var följande: 

Instuderingsmaterial 
Även om vi gav studenterna tydliga förslag på specifik litteratur, valde vi att behålla modellen 
där studenterna fortfarande självständigt behöver välja instuderingsmaterial. För varje 
kursmodul presenterades studenterna för en begränsad lista med relevant litteratur att välja 
från, och de fick även förslag på digitala resurser att ta del av. 

Antalet lärare 
På de tidigare terminerna valde vi att behålla modellen med basgruppshandledare, men vi 
minskade antalet tillfällen som grupperna träffade sina handledare. Bedömningen gjordes att 
studenter på tidiga terminer kan behöva en tätare och mer individuell lärarkontakt än vad 
traditionell TBL förespråkar, både för att ges möjlighet att diskutera kursinnehåll och för att 
få stöd i att skapa en fungerade grupprocess. 

Kunskaps kontroll 
Vårt sätt att organisera RAP är i större utsträckning designat för att vara ett lärtillfälle än en 
kunskapskontroll. Vi har valt att inkludera både flervalsfrågor och öppna diskussionsfrågor 
som diskussionsunderlag, och för flervalsfrågoma har vi inkluderat flera svarsalternativ som 



kan vara helt eller delvis korrekt för att ge ett bättre underlag för diskussioner och minska 
risken att studenterna bara försöker hitta det rätta svaret. 

Tillämpning supp gifter 
I vår modell av TEL arbetar studenterna med större tillämpningsuppgifter under en hel vecka· 
och de förväntas också fortsätta att fördjupa sig i relevant litteratur under detta arbete. 

Föreläsningar 
Vi har valt att komplettera studenternas individuella inläsning med enstaka föreläsningar för 
att öka deras förståelse för kursinnehållet och ge dem möjligheter att också under denna 
period diskutera ämnesfrågor med en lärare. Vi har också valt att avsluta varje kursmodul 
med en föreläsning av typer flipped classroom där studenterna lämnar in frågor till en 
ämnesexpert innan föreläsningstillfället. 

I figur 2 återfinns en översikt över lärandeaktiviteter för en undervisningsmodul så som vi 
arbetar på logopedprogrammet. 

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 

Individuella studier och introducerande föreläsningar, Modul 1 

2 RAP Modul 1. Grupparbete Grupparbete Grupparbete Grupparbete 
Introduktion till med med med med 
tillämpnings- tillämpnings- tillämpnings- tillämpnings- tillämpnings-
uppgift uppgift uppgift uppgift uppgift 

3 Redovisning och 
diskussion av 
gruppernas 
arbete med Individuella studier och introducerande föreläsningar, Modul 2 
tillämpnings-
uppgift Flipped 
classroom-
föreläsning 

Figur 2: Organisering av lärandeaktiviteter så om TBL används på logopedprogrammet i Linköping. 

Reflektioner kring förutsättningar för studenters lärande i den nya 
undervisningsmodellen 
Efter snart fyra år med en TEL-inspirerad undervisningsmodell har vi lärt oss mycket både 
om TEL och om PEL. Den TEL-modell som vi infört på programmet har tagits emot väl av 
studenterna även om vi också får återkoppling om att modellen upplevs som mer krävande än 
det tidigare FEL-upplägget. De tydligare ramar som studenter får verkar ge en trygghet kring 
vad studenterna förväntas lära sig under en viss period, och från ett lärarperspektiv upplever 
jag att studenterna lägger ner mer tid på sina studier vilket kan bero på att de återkommande 
förväntas redogöra för sina kunskaper i helklass. Jag upplever också en tydlig fördel med att 
studenterna arbetar med en specifik tillämpningsuppgift som de också presenterar. I PEL
undervisningen där olika scenarion utgjorde utgångspunkt i studenternas lärande stannade 
diskussionerna i basgrupperna ofta vid mer konceptuella resonemang och en tydlig 
användning eller tillämpning av kunskaperna på ett fall eller ett problem uteblev. Från mitt 
perspektiv blir bryggan mellan de teoretiska kunskaper som studenterna inhämtar via litteratur 
och föreläsningar, och den typ av situationer där denna kunskap ska användas tydligare med 
den nya undervisningsmodellen och de konkreta tillämpningsuppgifter vi har skapat. En 
annan fördel med vårt TEL-inspirerade upplägg tycker jag är att studenterna i mycket större 



utsträckning delar kunskaper och erfarenheter mellan sig i hela klassen och inte enbart i 
basgruppen. För varje kursmodul har studenterna minst två schemalagda helklass
diskussioner där grupperna sinsemellan kan delge varandra hur de har arbetat och vad de har 
kommit fram till. Ytterligare en fördel är att vi i lärarlaget lägger ner en större andel lärartid 
på att skapa återanvändbart undervisningsmaterial i form av RAP-frågor och 
tillämpningsuppgifter i stället för att fungera som basgruppshandledare, och att alla studenter 
vid flera tillfällen får möjlighet att diskutera ämnesinnehållet med en ämneskunnig lärare 
vilket ofta inte är fallet för bas gruppshandledare ( de är hos oss ofta kunniga endast inom 
något eller några av kursens teman). 

Något som visat sig problematiskt med TEL-upplägget är att studenterna ibland tenderar att i 
allt för stor utsträckning fokusera på att lösa en uppgift snarare än att lära sig ett 
ämnesinnehåll. Med TEL-modellens tydliga tillämpningsuppgifter som också ska redovisas i 
helklass saknas ibland djupare reflektioner kring det teoretiska innehållet och studenterna 
stimuleras heller inte till att själva fundera kring sin förförståelse för ämnet eller kopplingar 
till sådant som de läst tidigare. I lärarlaget har vi nu diskuterat möjligheten att återta den så 
kallade brainstormingen från PEL-modellen för att hjälpa studenterna att aktivera sina 
tidigare kunskaper och koppla dem till det aktuella ämnesområdet, något som visats ha 
positiva effekter för kunskapsutveckling (Dolmans & Schmidt 2006; Van Elankenstein et al. 
2011). I linje med detta skulle studenterna också i större utsträckning kunna vara delaktiga i 
att formulera egna frågeställning eller lärandemål och därmed i större utsträckning styra sin 
egen lärprocess. Något som vi också har noterat är nämligen att studenterna förefaller bli mer 
passiva i vår TEL-baserade undervisning och verkar förvänta sig att få alla uppgifter och 
instruktioner tydligt angivna i förväg. Även om ett sådant arbetssätt kanske kan vara 
gynnsamt kortsiktigt, tror jag att det är viktigt att studenterna tidigt tränas i att själva 
formulera både frågor och uppgifter för att vara bättre rustade för sitt framtida yrke. 

Den viktigaste skillnaden mellan PEL och TEL som jag upplever påverkar både studenternas 
förutsättningar för att lära och deras lärandeprocess, dvs hur de lär sig, är graden av styrning i 
förhållande både till vad studenterna ska lära sig och hur de ska lära sig. Som framgår ovan 
innebär en TEL-inspirerat undervisningsmodell en högre grad av styrning både i förhållande 
till både undervisningen innehåll och form. Från mitt perspektiv är denna ökade grad av 
styrning något som gör TEL till en användbar och framgångsrik modell samtidigt som den 
utgör en risk i förhållande till studenternas självständighetsutveckling och det studentstyrda 
lärandet. Att styra studenterna att genom att hjälpa dem att identifiera vad det är de ska lära 
sig tror jag för studenterna på logopedprogrammet som vi möter i dag är viktigt, i alla fall 
under deras första terminer på utbildningen. Logopedstudenternas bild av sitt framtida yrke är 
under de tidiga terminerna fortfarande ganska vag, vilket gör uppgiften att själva identifiera 
vilka grundläggande kunskaper de behöver oöverstiglig. Utan att i detalj ha kännedom om 
professionens arbetsområden och metoder är det väldigt svårt att kunna avgöra vilka 
kunskaper som är relevanta. Med ett TEL-inspirerat upplägg är också formerna för lärandet i 
hög grad förbestämt, och särskilt då eftersom alla studentgrupper arbetar med samma uppgift. 
Den tydliga organiseringen av undervisningen kring just uppgifter tror jag bidrar till att 
studenterna blir mer passiva i sin lärandeprocess och i stor utsträckning fokuserar på att lösa 
uppgiften. Här tror jag att det finns en stor potential för utveckling. Hur pass väl TEL 
fungerar och i vilken utsträckning pedagogikens styrning övervägande blir en fördel eller 
nackdel för studenterna tror jag är nära sammankopplat med hur uppgifterna som studenterna 
arbetar med utformas. I dag arbetar vi primärt med uppgifter med tydliga ramar och 
utgångspunkter, men där lösningen på uppgifterna kan variera - det finns inte bara ett sätt att 
lösa en uppgift på. En möjlighet som kanske skulle kunna motverka den mer negativa 



styrningen av studenter som TBL kan innebära är att också låta studenterna i större 
utsträckning också utforma sina egna uppgifter utifrån ett antal i förväg givna mer 
övergripande mål eller uppdrag. Genom att behålla styrningen på det sättet att studenterna får 
hjälp och vägledning kring vad de behöver lära sig samtidigt som studenterna ges mer 
inflytande över och självbestämmande kring hur de ska lära sig detta skulle kanske styrkorna 
med respektive TBL och PBL kunna kombineras. 

Sammanfattande slutsats 
Införandet av en TEL-inspirerad undervisningsmodell tror jag har varit gynnsamt för de 
studentgrupper som vi nu ser på logopedprogrammet. Den tydligare styrning och de ökade 
kraven på att inhämta och redovisa sina kunskaper verkar hjälpsamt, kanske särskilt för 
studenter som kommer från en bakgrund utan akademiska traditioner. Framöver ser jag det 
som en viktig uppgift att balansera denna tydligare styrning med moment och aspekter som 
ger mer utrymme för och uppmuntran till ett självstyrt lärande och reflektion, och där de 
uppgifter som studenterna arbetar med kanske i ännu högre grad har en öppen svarsrymd där 
det finns många rätta lösningar. Även om vi redan vid införandet av vår modell gjort 
ansträngningar för att behålla de studentaktiva aspekterna av PBL, upplever jag ändå att vår 
modell har blivit för styrande och den riskerar därmed att passivisera studenterna i deras 
lärandeprocess. Förutom att inkludera moment av brainstorming och formulering av 
studiefrågor tror jag att arbetet med undervisningsmaterial (val av instuderingslitteratur, 
formulering av RAP-frågor och skapandet av tillämpningsuppgifter) kan behöva bearbetas 
och revideras i fler omgångar innan vi hittar en nivå som fungerar på det sätt som vi önskar, 
dvs material som både ger tydliga ramar för studenternas lärande samtidigt som det ger 
utrymme för studenternas egna reflektioner och engagemang i utformandet av läraktiviteter. 
Detta tror jag kommer att bli ett viktigt arbete för oss på programmet i den fortsatta 
utvecklingen av vår pedagogiska modell. 

PBL bygger på en konstruktivistisk syn på lärande med Jean Piaget i spetsen. Individen antas 
lära sig genom sin egen interaktion med världen och där genom att skapa ny förståelse och ny 
kunskap genom att lägga nya erfarenheter till tidigare kunskaper. Lev Vygotsky nämns också 
i relation till dessa två pedagogiska modeller och då kanske främst hans betoning av den 
sociala interaktionens betydelse för lärande, hur människor skapar ny kunskap genom att ingå 
i olika sociala konstellationer. En tredje viktig pedagog är John Dewey som lyfte fram vikten 
av att lära genom att göra, att själva ställas inför verkliga problem och arbeta med dem är 
avgörande för att lära sig ett område. PBL kan förstås på (minst) tre olika sätt enligt Schmidt 
et al. (2011). PBL kan ses som ett arbetssätt (process oj inquiry), som ett sätt att lära sig att 
lära eller som pedagogisk metod med utgångspunkt i konstruktivismen. Schmidt et al. (2011) 
beskriver två antaganden som ligger till grund för utformningen av arbetssättet inom PBL. 
Inom PBL presenteras studenter för ett problem som aktiverar deras tidigare kunskaper. 
Genom samarbete i grupper byggs denna tidigare kunskap på och förändrar studenternas 
kunskapsbas. Genom att studenternas kunskaper ökar är det också lättare för dem att 
identifiera kunskapsluckor, vilket hjälper dem att fortsätta lära sig ännu mer (the activation
elaboration hypothesis). Studenternas intresse aktiveras genom att de presenteras för ett 
relevant och intressant problem vilket motiverar den att lära sig mer och skapar en längtan 
efter mer information och kunskap kring det problem de presenterats för (the situational 
interest hypothesis). 

PBL används för att skapa ett meningsfullt lärande för den som ska lära sig (Hmelo-Silver, 
2004) och för att hjälpa studenter att bygga en flexibel kunskapsbas, lära sig effektiva 



problemlösningsförmågor, utveckla självstyrda, livslånga lärstrategier, bli effektiva 
samarbetspartners och få en inre motivation att lära (Barrows & Kelson, 1995). Hmelo-Silver 
(2004) menar att PBL är väl anpassat för att hjälpa studenter att bli aktiva och ta eget ansvar 
för sitt lärande. Att använda PBL som metod antas enligt Seng Tan (2004) medföra tre 
förändringar i relation till undervisning och lärande: en förändring från att klara av ett 
kursinnehåll till att engagera sig i ett problem; en förändring från en lärare som undervisar till 
en lärare som vägleder (eng. coaching), och en förändring av studenter från passiva mottagare 
av kunskap till aktiva problemlösare. 

Även om TBL också bygger på en konstruktivistisk tradition där det studentaktiva lärandet 
står i fokus, medför den högre graden av styrning inom TBL att undervisningen i sitt 
utförande skiljer sig från på många sätt från PBL. Flera av de ämnesöverskridande kunskaper 
och färdigheter som PBL (i den bästa av världar) bidrar till att utveckla hos studenterna så 
som att utveckla livslånga, självstyrda lärandestrategier och ge en inre motivation till lärande 
kan potentiellt motverkas av den högre grad av styrning som TBL innebär. Som jag nämnt 
tidigare upplever jag att studenterna lägger mer tid på att lösa uppgifter än att försöka lära sig 
ett kursinnehåll, vilket visserligen också kan vara fallet med PBL (studenterna kan bli ganska 
skickliga på att "läsa" en vinjett/ett scenario och fokusera sitt arbete på vad det är de tror att 
läraren/handledaren är ute efter). En sådan orientering mot uppgiftslösande uppfattar jag kan 
vara hindrande både vad det gäller studenternas möjligheter att lära sig ett kursinnehåll, att 
skapa inre motivation till lärande och att utveckla livslånga strategier för lärande. 

Beroende på hur undervisning med TBL utformas kan graden av studentstyrning och 
studentcentrering variera, där TBL i den kanske allra mest styrda formen medger väldigt lite 
utrymme för studenterna att själva påverka innehåll i och form för undervisningen. Också 
graden av verklighetsanknytning är avhängig vilken typ av uppgifter studenterna presenteras 
för, och hur pass öppen eller sluten uppgiften är. Eftersom studenterna med TBL ges en mer 
eller mindre färdigformulerad uppgift och inte som med PBL själva är med och identifierar 
vad "uppgiften" ska bestå av, bidrar TBL potentiellt i mindre utsträckning till att hjälpa 
studenterna att bli effektiva problemlösare. Ett problem så som det ter sig utanför universitetet 
kommer sällan i form av en välstrukturerad uppgift med en tydlig punktlista för vad som ska 
ingå. För att TBL på ett effektivt sätt ska bidra till att hjälpa studenter utveckla självstyrda 
lärstrategier och förbereda dem för att kunna lösa framtida professionsrelevanta problem tror 
jag utformandet av de uppgifter som studenterna ska lösa är avgörande. 
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