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Sammanfattning 

 

Studien belyser en del av den problematik som finns med självstyrt lärande i ett institutionellt 

sammanhang. Studiens syfte är att undersöka och problematisera självstyrt lärande och den 

forskningsfråga studien besvarar är hur elever i en gymnasieklass upplever ett självstyrt 

lärande under en problembaserat lärande (PBL) – övning? För att besvara syftet och 

forskningsfrågan genomförde och analyserade jag en anonym enkätundersökning i en klass 

gymnasieelever som gjort en PBL – övning. Enkäten var konstruerad med slutna och öppna 

svarsalternativ och hade karaktären av en strukturerad intervju vars svar kunde ligga som 

grund för en kvalitativ undersökning. Det var 21 elever som besvarade enkäten.   

Undersökningen visade att eleverna i stort tyckte att det gick relativt bra att arbeta med de 

olika momenten som kännetecknar ett självstyrt lärande. Eleverna tyckte emellertid att de 

generellt lärt sig lite under PBL-övningen. Undersökningen visade att basgruppen hade en 

avgörande betydelse för elevernas självstyrda lärande. Förhållandet i basgruppen kunde antingen 

främja eller motverka elevernas lärande. Även elevernas engagemang var en avgörande faktor. 

Studien visar att lågt engagemang i kombination med autonomi verkade negativt på elevernas 

lärande. Studien visade också att flera elever var ovana och osäkra på PBL som arbetsform. Vissa 

elever var direkt kritiska mot att arbetet indelats i de sju steg som vanligtvis används i PBL 

sammanhang. Detta kan visa på ett behov av att fostra och uppmuntra eleverna till självstyrt 

lärande enligt PBL, eller att PBL som arbetsform i sig själv rymmer en problematik. I 

institutionella sammanhang, där man vill uppmuntra till ett självstyrt lärande, finns en pedagogisk 

paradox. De två polerna i paradoxen är fri vilja å ena sidan och styrning och tvång å andra. Denna 

paradox bekräftar min studie.  

 

Nyckelord: självstyrt lärande, autonomi, problembaserat lärande, den pedagogiska paradoxen 
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1. Inledning 
 

Det moderna västerländska samhället har blivit så pass komplext att arbetsmetoder och teknik 

börjat förändras i en allt snabbare takt. I detta samhälle är det viktigt att människor är villiga att 

lära och utvecklas under större delen av sitt liv och utifrån den speciella kontext som de själva 

befinner sig i (Säljö 2005). Människors förmåga och vilja till ett självstyrt lärande har därför 

blivit allt nödvändigare. Det självstyrda lärandet kan också ses som en viktig faktor för att 

människor ska utveckla sin egen individuella personlighet och sin självkänsla (Rubenson 1996). 

 Sedan 1970-talet kan man finna allt fler utbildningsinstitutioner som omfattar idéer om ett 

självstyrt och livslångt lärande. Fler och fler universitet, gymnasieskolor och grundskolor arbetar 

med olika former av problembaserat lärande (PBL). PBL står för ett lärande som är 

studentcentrerat och självstyrt, ansvaret för själva lärprocessen ligger i stor utsträckning hos 

de studerande (Helgesson m.fl. 1997). I Lpf 94 finner man övergripande mål för elevinflytande 

och elevansvar som uppvisar tydliga paralleller med idéerna om självstyrt lärande. I 

strävansmålen uttrycks bl.a. att eleverna skall utveckla en förmåga att ta initiativ och aktivt 

delta i samhällslivet för att påverka sina villkor samt kritiskt kunna granska och ta ställning i 

olika frågor. Läroplanen uttrycker en önskan att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt lärande 

och ha förmågan att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete (Rebenius 2007).    

Jag är nyanställd lärare på ett gymnasium som har som pedagogisk ambition att 

uppmuntra eleverna till ett självstyrt lärande. Detta gör gymnasiet bl.a. genom att uppmuntra 

lärarna till att använda sig av problembaserat lärande (PBL) i undervisningen. PBL 

representerar ett lärande som är studentcentrerat och självstyrt, ansvaret för själva 

lärprocessen ligger i stor utsträckning hos de studerande (Hälsouniversitetet 2000).  

Som nybliven lärare är jag emellertid ganska osäker på hur pass självstyrt elevernas 

lärande kan vara. Jag appelleras av teorin kring det självstyrda lärandet, men undrar hur detta 

självstyre ter sig i elevernas och gymnasieskolans komplexa verklighet.    
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1.2. Syfte och problemformulering 
 

Studien syftar till ”att undersöka och problematisera självstyrt lärande”. Min forskningsfråga 

blir ”hur upplever elever i en gymnasieklass ett självstyrt lärande under en PBL – övning?”  

 

Jag vill alltså granska företeelsen självstyrt lärande. Jag vill undersöka en situation som säger 

sig möjliggöra ett självstyrt lärande, undersöka om och på vilket sätt ett självstyrt lärande sker 

och om det finns en eventuell problematik kring företeelsen. Jag har valt att göra min 

undersökning i skolmiljö då det är där jag ska arbeta och verka framöver. Jag väljer att 

undersöka elever i en gymnasieklass, vilket är en naturlig grupp för mig att undersöka då jag 

utbildar mig till gymnasielärare. Jag väljer att undersöka en PBL - övning eftersom PBL är en 

speciell pedagogik som syftar till att möjliggöra elevers självstyrda lärande. I undersökningen 

är därför gymnasieeleverna och PBL– övningen medel för mig att undersöka företeelsen 

självstyrt lärande och problematisera den.   

 

2. Bakgrund  
 

Jag ska till att börja med beskriva en del forskning om självstyrt lärande. Därefter beskriver 

jag PBL och visar på vilket sätt det relaterar till tankarna kring ett självstyrt lärande. 

  

2.1. Självstyrt lärande 
 

2.1.1. Den pedagogiska paradoxen 
 

Det finns flera forskare som problematiserat begreppet självstyrt lärande eller det besläktade 

engelska begreppet, learner autonomy. I ett sammanhang där man vill fostra och uppmuntra 

till ett självstyrt lärande finns det en pedagogisk paradox, där de två polerna i paradoxen är 

elevens fria vilja å ena sidan och den styrning och tvång som skolan och läraren skapar å 

andra.  

 Inga Rebenius (2007) beskriver hur olika tänkare och forskare har förhållit sig till 

paradoxen på olika sätt. Henri Holec menar att lydnad mot en yttre auktoritet är oförenlig med 

ett personligt ansvar, som förutsätts i ett självstyrt lärande, medan Immanuel Kants 

ståndpunkt var att man måste fostras till en fri vilja. Eleven måste underkastas ett tvång för att 
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utveckla förmågan att utöva sin fria vilja. På 1990 – talet formulerade Lars Lövlie den 

pedagogiska paradoxen genom uppmaningen ”var självständig på mina premisser” (Lövlie 

citerat i Rebenius 2007, s 50).  

 Rebenius (2007) beskriver hur Michael Breen och Sarah Manns hävdar att elever ibland 

inte har internaliserat skolans normer utan endast satt på sig ”the mask of autonomous 

behaviour” (citerad i Rebenius 2007, s. 51). Frågorna Breen och Manns ställer handlar om de 

motiv elever har att agera självstyrt. Är det en övertygelse eller är det en vilja att vara till lags 

och att få bra betyg? Är det ”skolkoden”, hur idealeleven ska bete sig, dvs. lydanden mot 

systemet som avgör elevens beteende? Breen och Manns lösning på den pedagogiska 

paradoxen är att en lärare inte kan lära elever att vara autonoma detta är en motsägelse. Men 

läraren kan agera som om varje elev är kapabel att inta ett autonomt förhållningssätt till sitt 

lärande (Rebenius 2007).   

 

2.1.2. Den autonoma eleven 
 

I boken Vuxnas kunskapssökande, en studie av självstyrt lärande menar Lena Borgström 

(1988) att självstyrt lärande blivit något av ett modeord i den internationella 

vuxenutbildningsdebatten. Begreppets innebörd är inte entydigt. Som lärandeföreteelse 

befinner sig självstyrt lärande i gränslandet mellan formell och icke-formell utbildning och 

allt det lärande människor mer eller mindre omedvetet förvärvar under livet. En gemensam 

kärna i de definitioner av begreppet som förekommer i litteraturen är dock betoningen av 

individens eget initiativ när det gäller att identifiera sitt lärandebehov, uppställa mål för sitt 

lärande, välja lämpliga strategier och utvärdera resultatet (Borgström 1988). 

Detta relaterar till Rebenius (2007) beskrivning av hur man i Finland utvecklat olika 

analysscheman och kriterier för att få svar på hur man känner igen en autonom elev. Huttunen 

har formulerat en definition av en autonom elev anpassad till gymnasieskolan; 

  
A learner is fully autonomous when he is working individually or in a group, taking responsibility 

for the planning, monitoring, and evaluation of his studies; the learner cannot, of course, be fully 

autonomous within the framework of a nationwide curriculum, but the more responsibility he is 

given in any of the three areas of planning, monitoring and evaluation, the more autonomous he is 

( citerat i Rebenius 2007, s 160). 
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 Borgström (1988) beskriver Skagers forskning inom Unesco Institute of Education 

(UIE) där han identifierar sju personlighetsdrag som är utmärkande för personer som kan 

betecknas som ”self.-directed learners”: 

1. En positiv uppfattning om sin egen förmåga att lära, grundad i tidigare erfarenhet som 

varit framgångsrik.  

2. Förmåga att diagnostisera sina egna lärbehov, uppställa rimliga mål i relationen till 

dessa behov samt att hitta ändamålsenliga strategier för att nå målen.  

3. Att man äger ett inre motiv som gör att man ägnar sig åt läraktiviteten även om inga 

yttre belöningar eller bestraffningar existerar.  

4. Förmåga att själv göra adekvata bedömningar av sina prestationer. 

5. Öppenhet gentemot nya erfarenheter och med en förmåga att tolerera tvetydigheter 

dvs. kunna ta in information även om den strider mot en tidigare uppfattning.  

6. Att äga en flexibilitet som rymmer en beredskap att förändra sina mål eller sin 

lärandestrategi.  

7. Att man väljer mål och medel för sitt lärande oberoende av hur dessa uppfattas i sitt 

sociala sammanhang (Borgström 1988).  

Rebenius (2007) redogör också för Phil Bensons tankar kring begreppet ”learner 

autonomy”. Benson urskiljer tre olika perspektiv på ett självstyrt lärande, där de två första 

perspektiven fått så mycket fokus att det tredje perspektivet ofta kommit i skymundan. Först 

finns det ett tekniskt perspektiv, där man fokuserar på elevers färdighet i lärsituationen. 

Eleven utövar här en lärstrategi som förbereder för ett livslångt lärande. Sedan finns det en 

psykologisk version, där man inte fokuserar på hur själva undervisningen organiseras, utan på 

faktorer som kreativitet, interaktion och engagemang. Den sista versionen är en politisk 

version. I denna version är autonomi en rättighet och frågor om makt och kontroll blir 

centrala. Lärande förutsätter både inre och yttre resurser. Till det yttre hör strukturella villkor 

som ger de studerande möjlighet att kontrollera både den egna lärprocessen och den 

institutionella kontext där lärandet äger rum. Benson menar att autonomi hänför sig både till 

individen och till en social kontext. Autonomi inbegriper individens förmåga och hennes rätt 

att ha kontroll över sina egna ansträngningar att lära (Rebenius 2007).  

Ytterligare forskning som Rebenius (2007) redogör för är ”handlingsregleringsteorin” 

utarbetad av Hacker och Volpert, där det centrala antagandet är att en person genom att sträva 

efter autonomi i handling försöker att tillfredsställa ett grundläggande kontrollbehov. Om det 

ges utrymme för självständig handling ges också utrymme för personlig utveckling. 

Utrymmet att handla påverkar det sätt på vilket individer tänker om sig själva, deras 
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förväntningar och villighet att handla. Detta har stor betydelse för individens kunskap 

Rebenius (2007). 

Rolf Hansson (2000) ger ytterligare en beskrivning av några av de innebörder som ryms 

i begreppet ”självstyrt läranden”. Ett självstyrt lärande förutsätter att eleven, till skillnad från i 

traditionell utbildning, är subjektet istället för objektet i kunskapsutvecklingen. Det 

självstyrda lärandet innefattar alltså ett aktörsorienterat synsätt, där det krävs ett personligt 

engagemang och en delaktighet i det egna lärandet. Eleverna kan här ses som ”lär-

entreprenörer”, som blir sina egna lärare genom att leda och utveckla sitt lärande och som 

själva bedömer och värderar de lärinsatser de behöver göra. Självstyrt lärande förutsätter att 

deltagarna har egna klart uttalade behov av att skapa nya kompetenser och en vilja att skaffa 

sig dem. Detta kräver en kritisk granskning av kunskapsläget. Denna kunskapsanalys 

innefattar hela den verklighet som eleven befinner sig i och förutsätter att förverkligandet av 

lärandet sker i denna verklighet. Både lärbehoven och lärinsatserna är alltså situerade och 

kontextbundna utifrån det sammanhang som de enskilda eleverna befinner sig i. Detta 

sammanhang innefattar olika grupperingar av människor. Självstyrt lärande isolerar alltså inte 

den lärande från andra människor, utan förutsätter att lärandet sker tillsammans med andra 

och påverkas av andra (Hansson 2000). 

Ferm och Nyman (1993) likställer begreppet självstyrd inlärning med begreppet 

”autonomi”. Ferm och Nyman använder inte begreppet lärande utan inlärning, men utifrån 

deras resonemang bedömer jag att deras användande av begreppet självstyrd inlärning är 

mycket likartat med Hanssons användning av begreppet självstyrt lärande. Om detta är fallet 

kan Ferms och Nymans beskrivning av autonomi också ge en djupare förståelse av 

innebörden av begreppet självstyrt lärande.      

 Ferm och Nyman (1993) menar att autonomi kan definieras som förmågan att ta ansvar 

för sitt eget lärande, dvs. för planering, genomförande och utvärdering av lärandet. De steg 

som kan urskiljas i ett autonomt självstyrt lärande är tre:  

1. Definition av mål – I traditionell undervisning definieras och beskrivs målen helt av läraren 

och lärandet styrs också av de prov som används. En autonom elev definierar i stor 

utsträckning själv vad hon ska lära sig och vad hon ska ha sin kunskap till.  

2. Val av innehåll, metod och redskap – En autonom elev väljer i stor utsträckning detta själv. 

Många gånger väjer hon till att börja med ”fel” metod för att sedan korrigera sitt misstag och 

välja en metod som är bättre lämpad. Ferm och Nyman (1993) menar att detta är ett tecken på 

att lärprocessen pågår. 
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3. Utvärdering – Utvärdering i det här sammanhanget har inte med yttre krav och prov att 

göra. Vad som menas är snarare en inre pågående process kopplad till val av strategi. 

Utvärderingen blir så småningom integrerad med den egna lärprocessen. Utvärderingen 

fungerar som en varningssignal när deltagaren bör byta strategi, redskap eller metod (Ferm 

och Nyman 1993).  

Finns det då någon konkret pedagogik som uppmuntrar till ett självstyrt lärande? Ja, t.ex. 

problembaserade lärandet, som blivit allt mer använt i utbildningsväsendet världen över. Det 

självstyrda lärandets fokus på förmågan att planera, genomföra och utvärdera återfinns tydligt 

i det problembaserade lärandet.     

 

2.1.3. PBL  
 

Problembaserat lärande (PBL) utvecklades i Nordamerika under 1960- talet. 1974 infördes 

PBL i Europa vid universitetet i Maastricht i Nederländerna (Hälsouniversitetet 2000). PBL 

står för ett lärande som är studentcentrerat och självstyrt, ansvaret för själva lärprocessen 

ligger i stor utsträckning hos de studerande. Det är de studerande som utifrån ett 

problemscenario ska definiera sina mål och aktivt sträva efter att uppnå dessa, med hjälp av 

vad de redan kan och vad de mer behöver veta för att få grepp om problemområdet. Till sin 

hjälp har eleverna en kursplan med uppsatta mål för olika stadier och terminer, regelbunden 

återkoppling från handledare och andra lärare samt en mångfald av kunskapsresurser, som 

generellt brukas i institutioner och i samhället. Värdet av att söka information på t.ex. 

bibliotek, i kataloger och med tekniska hjälpmedel betonas mer än att finna information i 

specifika läroböcker för t.ex. gymnasiet (Hälsouniversitetet 2000). 

Enligt Marianne Helgesson m.fl. (1997) är PBL en pedagogisk metod grundad i 

demokratiska principer. De lärande ska arbeta i basgrupper och genom diskussioner i gruppen 

ska de lärande vänja sig vid att respektera andras åsikter, kunskaper och värderingar och även 

att hjälpa varandra tackla ett gemensamt problem utifrån gruppens olika förmågor. PBL 

relaterar till ett av de mest kända slagorden i pedagogikens historia ”learning by doing”, John 

Deweys (1859 – 1952) berömda sammanfattning av den pedagogik som han var talesman för. 

Dewey såg sin pedagogiska metod som en ”problemmetod”. Eleverna ska engageras för 

uppgiften, lära sig observera fakta kring uppgiften, tänka efter hur uppgiften kan lösas, 

föreställa sig vad som händer vid olika tänkta lösningar och slutligen pröva det förslag, den 

hypotes, som verkar mest lovande (Helgesson m.fl. 1997). PBL vill placera den lärande i 
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centrum. Det innebär en strävan att ge de egna drivkrafterna för lärandet utrymme. Det är 

något helt annat än att tala om att den studerande ska motiveras till att vilja lära, något som på 

förhand blivit bestämt av någon annan, t.ex. en lärare. Det är viktigt att erbjuda den lärande en 

möjlighet att se det som ska läras som meningsfullt, begripligt och relevant. Detta är ett gott 

steg på vägen till att utnyttja de egna drivkrafterna för lärandet (Helgesson m.fl. 1997).  

Läraren ska i PBL vara handledare och inte undervisare. I traditionella utbildningar har 

ett motsatt förhållande utvecklats. Där möts ”de som kan” (lärare som besitter kunskap) och 

”de som inte kan” (elever som kunskapen ska överföras till). I PBL karaktäriseras mötet 

mellan lärare och studerande mer av samarbete kring en utbildningsuppgift. I PBL tas 

problemen direkt från verksamhet eller från verkligheten och man strävar systematisk efter att 

låta teori och praktik gripa in i varandra. På det sättet ska de studerande tillägna sig både 

ämneskunskap och praktiskt kunnande samtidigt. När eleverna anser sig kunna omsätta en 

viss kunskap och vill bli bedömda av en lärare, deltar de i ett passande sorts prov som prövar 

deras uppnådda färdighet (Egidius 1999). 

Charles Engel (1997) beskriver de generella kompetenser som PBL vill att eleverna ska 

utöva. Att lära sig dessa kompetenser är en avgörande målsättning inom PBL. Kompetenserna 

ska eleverna kunna applicera i ett livslångt lärande oberoende av vilken yrkesutövning de har. 

Kompetenserna är: anpassning och deltagande i förändringsprocesser, att hantera problem i 

okända situationer, kritiskt och kreativt tänkande, att ha ett mer universellt och holistiskt 

förhållningssätt, att uppskatta och respektera andras åsikter, att kunna samarbeta i grupp, att 

identifiera egna styrkor och svagheter och där med också egna lärandebehov och att kunna 

kritiskt granska och utvärdera sina egna lärprocesser. 

 

2.1.4. PBL och självstyrt lärande  
 

Jag ska i detta avsnitt visa på att man kan argumentera för en tydlig relation mellan PBL och 

ett självstyrt lärande. Jag väljer att kretsa kring några begrepp som figurerat i min presentation 

ovan.  

PBL står för ett lärande som är studentcentrerat och självstyrt, ansvaret för själva 

lärprocessen ligger i stor utsträckning hos de studerande (Engel 1997). Detta kan relateras till 

det självstyrda lärandets poängterande av att eleven, till skillnad från i traditionell utbildning, 

är subjektet istället för objektet i kunskapsutvecklingen. Det självstyrda lärandet innefattar 
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alltså ett aktörsorienterat synsätt, där det krävs ett personligt engagemang och en delaktighet i 

det egna lärandet (Hansson 2000).  

I PBL betonas att eleverna i sitt lärande ska ha tillgång till och använda sig av en 

mångfald av kunskapsresurser, som generellt också brukas utanför den skolmiljö som 

eleverna befinner sig i (Engel 1997). Denna strävan kan relateras till det självstyrda lärandets 

poängterande av att elevens kunskapsanalys innefattar hela den verklighet som eleven 

befinner sig i och förutsätter att förverkligandet av lärandet sker i denna verklighet (Hansson 

2000).  

I PBL arbetar de lärande i basgrupper och genom diskussioner i gruppen vänjer man sig 

vid att tackla ett gemensamt problem med hjälp av deltagarnas olika förmågor, åsikter, 

kunskaper och värderingar (Helgesson m.fl. 1997). Detta relaterar till det självstyrda lärandets 

poängterande av att elevens lärande inte är isolerat från andra människor, utan förutsätter att 

lärandet sker tillsammans med andra och påverkas av andra (Hansson 2000).  

I PBL ses läraren som en handledare och inte en undervisare. Mötet mellan lärare och 

elev karaktäriseras inte av att läraren ska överföra kunskaper till eleven, utan läraren 

samarbetar istället kring en utbildningsuppgift tillsammans med eleven (Egidius 1999). Detta 

kan relateras till det självstyrda lärandes poängterande av att eleverna kan ses som ”lär-

entreprenörer”, som blir sina egna lärare genom att själva leda och utveckla sitt lärande och 

som själva bedömer och värderar de lärinsatser de behöver göra (Hansson 2000).  

I PBL definierar eleverna sina egna mål och arbetar sedan aktivt för att uppnå dessa, 

utifrån vad de redan kan och vad de behöver veta för att få grepp om problemområdet de 

ställts inför (Engel 1997). Detta kan relateras till det självstyrda lärandets poängterande av att 

en autonom elev i stor utsträckning själv definierar vad hon ska lära sig och vad hon ska ha 

sin kunskap till (Ferm & Nyman 1993).  

 

3. Metod 
 

Jag vill alltså med min forskningsfråga undersöka hur elever i en gymnasieklass upplever ett 

självstyrt lärande under en PBL-övning. För att kunna göra det behövde jag skaffa mig 

kunskaper om teorier om lärande, självstyrt lärande och PBL. När jag hade gjort det behövde 

jag komma i kontakt med elever som hade erfarenhet av ett självstyrt lärande genom en PBL 

övning och som kunde uttala sig om sina egna erfarenheter av ett självstyrt lärande. 
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3.1. Gymnasieklassen och PBL-övningen 
 
Den gymnasieskola jag arbetar på har i sin pedagogiska profil en uttalad ambition att främja 

olika former av PBL. Då jag själv arbetar på en gymnasieskola fann jag det lämpligt att 

undersöka om det fanns en passande klass att undersöka på min egen arbetsplats.  

Jag samtalade med lärare i kollegiet om det fanns några som hade gjort eller planerade 

att genomföra en PBL-övning under terminen, men jag upptäckte att de varianter av PBL-

övningar som gjorts inte passade tidsmässigt för att studeras av mig under de veckor jag hade 

att disponera för min undersökning. Det visade sig dessutom vara svårt att få tag på material 

och instruktioner till PBL-övningar som de andra lärarna använt sig av i undervisningen. Jag 

själv hade PBL-övningar inplanerade i undervisningen i mina egna klasser och efter en del 

övervägande valde jag att göra undersökningen i min egen kurs Fotografisk Bild A, vilket 

passade bättre tidsmässigt för mig. Med en korrekt hantering av situationen rymde detta val 

många fördelar. Jag skulle genom att använda en av mina egna klasser kunna studera en PBL-

övning som genomförts på ett sätt som harmonierar med teorin och ambitionerna med PBL 

och jag hade också tillgång till alla de instruktioner eleverna hade fått inför genomförandet 

(finns som bilaga 1). 

 

3.2. Val av kvantitativ eller kvalitativ undersökning i relation till mitt 
syfte 
 

Som jag har förstått det är ett fundamentalt ställningstagande i metodarbetet att bestämma sig 

för om undersökningen ska vara kvantitativ eller kvalitativ. I boken Kunskapande metoder 

(Sverker 2004) beskrivs en del av det som utmärker den kvantitativa undersökningen. Den 

kvantitativa undersökningen har i regel att göra med det som är tingligt och mätbart till sin 

natur. Den hör ihop med den positivistiska traditionen och undersökningarna grundar sig på 

det som empiriskt genom sinneserfarenheter kan registreras. Den data som önskas undersökas 

förväntas uppvisa en mätbar regelbundenhet och den ska följa kausalitetens principer. När jag 

ställer mitt syfte i relation till målsättningarna med den kvantitativa undersökningen finner jag 

att det är flera saker som inte harmonierar. Det jag vill undersöka kretsar kring företeelsen 

självstyre. Det är inte en så förtingligad som på ett positivistisk och empiriskt sätt kan mätas. 

Mitt syfte förutsätter inte en uttalad teoretisk grund och det finns inte en uttalad förväntan att 
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resultatet ska uppvisa en mätbar kausal regelbundenhet, som kan generaliseras och styrka den 

teoretiska grunden. Mitt syfte är snarare att problematisera ett självstyrt lärande genom att 

belysa det från flera olika håll och teorier.  

I boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori (da Silva, Antonio Barbosa & Wahlberg, 

Vivian 1994) kan man finna beskrivningar av den kvalitativa undersökningen. De som arbetar 

med kvalitativ undersökning utgår från att det finns grundläggande egenskaper i vissa 

mänskliga erfarenheter som inte kan mätas eller kvantifieras på det sätt som man kan göra 

med ”hårddata”, den sorts data som kvantitativ undersökning använder sig av. Exempel på 

kvalitativa egenskaper är t.ex. erfarenheter, motiv, avsikter och handlingar. Det kvalitativa 

kan vara objektivt i kunskapsteoretisk mening, men inte i ontologisk mening. Det kvalitativa 

kan kommuniceras mellan två personer, två subjekt, som information om en upplevelse, men 

det kan inte existera oberoende av den som upplever det. Det kvalitativa är alltså objektivt i 

den meningen att flera personer, subjekt, kan uppfatta innebörden i begrepp som t.ex. ångest 

och glädje, på ett likartat sätt och kommunicera detta till varandra på ett meningsfullt och 

begripligt sätt. När jag ställer mitt syfte i relation till målsättningarna med den kvalitativa 

undersökningen finner jag att det harmonierar på ett bättre sätt. Företeelsen ”självstyre” är 

som jag uppfattar det just en sådan erfarenhet som den kvalitativa undersökningen kan arbeta 

med. Det är en mänsklig erfarenhet som inte kan existera oberoende av den som upplever det, 

men som kan kommuniceras mellan två personer, två subjekt, och uppfattas på ett likartat och 

meningsfullt sätt.    

 

3.3. Intervju eller enkät? 
 

Först tänkte jag använda djupintervju som datainsamlingsmetod. Mötet med en person i en 

intervju ger bra förutsättningarna för att förstå hur den intervjuade tänker, känner och 

uppfattar olika företeelser. Intervjun ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor för att rätt 

förstå vad den intervjuade verkligen menar och man kan gå mer in på ”djupet” kring olika 

frågor. Mötet i en intervjusituation ger större möjligheter att komma innanför skalen hos den 

intervjuade personen. Kontakten man får och möjligheten till följdfrågor kan också hjälpa en 

att komma förbi olika sorters språkliga hinder som kan uppstå i en kommunikation (Kylén 

2004). I mitt fall fanns dock ett stort hinder med att använda djupintervju i min undersökning, 

faktumet att intervjuaren och själva intervjusituationen också kan påverka de intervjuade i 

olika grad.  
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När jag begrundade de olika forskningsetiska övervägandena kring min undersökning 

förstod jag att jag skulle sätta mig själv och mina elever i ett dilemma om jag valde att 

djupintervjua dem. Jag var ju deras undervisande lärare och skulle sätta betyg på dem i 

kursen. Skulle de då kunna vara riktigt uppriktiga i en intervjusituation med mig kring deras 

och gruppens självstyrda läranden i en PBL-övning som ingick i kursen som de skulle bli 

betygsatta i? Svaret är att de antagligen skulle känna sig ofria i intervjusituationen på grund av 

den dubbla roll jag skulle ha som forskande universitetsstudent och deras gymnasielärare.   

Lösningen var att orientera min datainsamlingsmetod mot en anonym 

enkätundersökning med öppna svarsalternativ. Med öppna skriftliga svarsalternativ får 

enkäten karaktären av en strukturerad intervju och kan ligga som grund för en kvalitativ 

undersökning (Ejlertsson 1996/2005). Om jag skapade en enkät som kunde besvaras anonymt 

av eleverna, skulle de antagligen känna sig mer fria att svara öppet och ärligt på de frågor jag 

ställde. Att jag inte visste vilka som svarat vad garanterade att deras svar inte skulle påverka 

deras betyg i kursen negativt.  

Jag fann också andra fördelar med att använda enkät som datainsamlingsmetod. En 

förtjänst med enkätundersökningen är att den kan göras på ett förhållandevis stort urval. Jag 

ville undersöka hur elever i en gymnasieklass upplevde självstyrt lärande och med muntlig 

intervju som metod hade jag bara kunnat intervjua ett fåtal i klassen, med tanke på den 

begränsade tiden och resurserna som stod till mitt förfogande. Med enkät skulle jag kunna få 

möjlighet till respons från alla i klassen. Respondenten kan i lugn och ro begrunda frågorna 

och överväga svarsalternativen i enkäten. Vid en enkätundersökning minimeras den påverkan 

som en intervjuare ofta har på respondenten.  

 Något som är negativt med enkät är att den kan ge ett stort bortfall. Respondenten har 

ofta inte heller någon möjlighet att ställa kompletterande frågor för att tydligare förstå vad 

som eftersöks i enkätfrågorna (Ejlertsson 1996/2005). I och med att jag gjorde 

enkätundersökningen i min egen undervisning skulle jag ha större förutsättningar att hantera 

och minimera problemet med ett för stort bortfall. Respondenten skulle också ha möjlighet att 

fråga mig om de inte förstod frågorna i enkäten.    
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3.4. Konstruktion av enkät 
 
Göran Ejlertsson (1996/2005) beskriver några av de saker som man ska tänka på när man 

börjar skapa frågorna till sin enkät. Han menar att man utifrån sitt syfte och sin 

problemformulering ska bryta ner sitt frågeområde i dess beståndsdelar, ofta i flera steg. Först 

sedan det är gjort, konstrueras frågor för att täcka in varje delområde. Det är viktigt att alltid 

söka anpassa språket i enkäten till sin målgrupp. Ord som är främmande för målgruppen bör 

inte användas, utan orden ska anpassas så att de tolkas på ett korrekt sätt. Frågorna ska bara 

kunna tolkas på ett sätt. Om det är ovisst efteråt att veta hur de svarande har tolkat frågan, blir 

det svårt att värdera svaren. Frågorna ska formuleras så att de inte är ledande och frågorna ska 

ställas en åt gången. Det ska finnas lika många positiva som negativa svarsalternativ när man 

använder fasta svarsalternativ enligt skaltypen ordinalskala där värdena går att rangordna från 

det lägsta till det högsta. Det ska finnas en logisk ordningsföljd på frågor och svarsalternativ 

och det ska finnas en symmetri i svarsalternativen. Det finns olika meningar om huruvida det 

ska finnas ett neutralt svarsalternativ mellan de positiva och negativa. Argumentationen mot 

är att det kan finnas en lättja i att välja det neutrala alternativet och att respondenten behöver 

tvingas att ta ställning. Argumentationen för är att det kan vara konstlat att tvinga en 

respondent att ta ställning i en fråga där denne inte har en speciell åsikt (Ejlertsson 

1996/2005).  

I mitt skapande av enkäten försökte jag att beakta dessa aspekter. Jag valde att skapa en 

enkät med tio frågor, där det till varje fråga fanns både ett slutet svarsalternativ och ett öppet. 

Jag bedömde att eleverna inte skulle orka engagera sig i mer än tio frågor om de skulle ge ett 

personligt skriftligt svar på alla tio frågor. Jag försökte att formulera frågorna på ett sätt som 

eleverna skulle förstå, som var tydligt relaterade till den PBL – uppgift som de genomfört och 

som relaterade till teorierna om ett självstyrt lärande. Jag valde att ha fasta svarsalternativ till 

varje fråga för att komplettera och inspirera till skrivandet av det öppna svarsalternativet. 

Utifrån dessa svarsalternativ skulle jag kunna få en generell bild av hur eleverna värderade 

sina prestationer. Jag hade dock inga ambitioner att använda de fasta svarsalternativen för att 

kunna göra några egentligt grundliga undersökningar som kunde generaliseras på ett 

kvantitativt sätt. Min undersökning är främst en kvalitativ undersökning och det var de öppna 

egenskrivna svarsalternativen min undersökning primärt var intresserad av, men jag menar att 

de fasta svarsalternativen ändå fyllde en viktig roll. De fasta svarsalternativen skulle leda 
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eleven in på det öppna svarsalternativet genom att eleverna fick värdera hur vissa moment 

gått. Jag valde att ha ett neutralt alternativ i de värderande fasta svarsalternativen, då jag 

sympatiserar med argumentet att det kan vara konstlat att tvinga respondenten att ta ställning i 

en fråga där denne inte har en speciell åsikt.  

Ejlertsson (1996/2005) poängterar vikten av att ha en lättöverskådlig layout på sin enkät 

och jag arbetade fram en design som såg ut så här för varje fråga (hela enkäten finns som 

bilaga 2). 

 

 

Fråga 1 

Hur gick det för er att skapa era egna målsättningar i basgruppen 

(t.ex. att skräddarsy en egen utgångspunkt och formulera en egen 

arbetsuppgift)? 

 

Förklara varför: 

 

 

Enkäten skapades i ett word – dokument och skulle besvaras och lämnas in elektroniskt på 

elevernas egna datorer och över skolans närverk. Utrymmet för det öppna svarsalternativet var 

alltså obegränsat för eleverna.    

Mitt syfte med studien var ”att undersöka och problematisera självstyrt lärande” och 

min forskningsfråga var ”hur upplever elever i en gymnasieklass ett självstyrt lärande under 

en PBL – övning?”. Jag ville alltså undersöka det självstyrda lärandet. Jag granskade de 

definitioner jag funnit på företeelsen självstyrt lärande och tittade på de generella kännetecken 

som fanns där på ett självstyrt lärande. Jag fann en stor likhet mellan Ferm och Nymans 

(1993) definition och Huttunens (Rebenius 2007) och att många av de generella kännetecknen 

jag fann förutsattes i deras definition. Ferm och Nymans definition kan man dela in i tre delar, 

först en egen definition av mål, sedan ett eget val av innehåll, metod och redskap och sist en 

egen kontinuerlig utvärdering. Jag valde att skapa frågorna till min enkät utifrån dessa delar 

och de generella kännetecken som de förutsatte.  

 

1) Ett självstyrt lärande förutsätter alltså en egen definition av mål. En autonom elev 

definierar i stor utsträckning själv vad hon ska lära sig och vad hon ska ha sin kunskap till. 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dåligt  

Ganska dåligt  

Mycket dåligt  
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För att fånga detta kännetecken valde jag att första frågan i enkäten skulle vara; ”Hur gick det 

för er att skapa era egna målsättningar i basgruppen (t.ex. att skräddarsy en egen utgångspunkt 

och formulera en egen arbetsuppgift)?” Att definiera en egen målsättning förutsätter en 

aktörsorientering, ett personligt engagemang och en delaktighet. För att fånga detta valde jag 

att skapa fråga två och tre som följer; ”Hur var basgruppens engagemang under PBL arbetet?” 

och ”Hur var ditt engagemang under PBL arbetet?” Att definiera en egen målsättning 

förutsätter också att lärbehov är situerade och kontextbundna. Hela lärandet sker utifrån det 

sammanhang som de enskilda eleverna befinner sig i. Detta sammanhang innefattar olika 

grupperingar av andra människor. Självstyrt lärande förutsätter att lärandet sker tillsammans 

med andra och påverkas av andra. För att fånga detta valde jag att formulera fråga fyra, fem 

och sex så här; ”Hur stor betydelse hade dina egna intressen och kunskaper för basgruppens 

arbete?”, ”Hur fungerade samarbetet mellan basgruppens medlemmar?” och ”Hur stor 

betydelse hade omgivningen (t.ex. skolresurser och egna kontakter) för basgruppens arbete?”  

 

2) Del två i Ferm och Nymans definition är att ett självstyrt lärande förutsätter ett eget val av 

innehåll, metod och redskap. En autonom elev väljer i stor utsträckning detta själv. Många 

gånger väljer hon till att börja med fel metod för att sedan korrigera sitt misstag och välja en 

metod som är bättre lämpad. Ferm och Nyman menar att detta är ett tecken på att en 

lärprocess pågår. Detta förutsätter att nya kunskaper söks utifrån den lärandes specifika 

förutsättningar. Man har alltså fokus på och behov av att skapa nya kunskaper, som är unikt 

relevanta för den enskilde. För att fånga dessa kännetecken utformade jag frågorna 7 och 8 så 

här; ”Hur gick det för er att själva välja era arbetsmetoder och redskap?” och ”Lärde du dig 

någonting nytt, som du inte redan kände till under PBL arbetet?”  

 

3) Del tre i Ferm och Nymans definition är att ett självstyrt lärande förutsätter en kontinuerlig 

egen utvärdering. Utvärdering i det här sammanhanget har inte med yttre krav och prov att 

göra. Vad som menas är snarare en inre pågående process kopplad till val av strategi. 

Utvärderingen fungerar som en varningssignal när deltagaren bör byta strategi, redskap eller 

metod. För att fånga detta utformade jag de sista två frågorna så här; ”Diskuterade ni i 

basgruppen ert sätt att arbeta för att se om det gick att arbeta på ett ännu bättre sätt?” och ”Tänkte 

du själv på att man skulle kunna utföra arbetet på ett annat sätt?” Dessa var de tio frågorna i min 

enkät.  

 



 

 15

 

3.5. Etiska frågor 
 

Steinar Kvale (1997) beskriver olika etiska frågor man kan beakta i början av en 

intervjuundersökning. En fråga är om undersökningen kommer att ge de undersökta några 

fördelar. Har den bidragit till att förbättra deras situation på något sätt? När jag funderat kring 

detta har jag kommit fram till att denna anonyma enkätundersökning om elevernas självstyrda 

lärande antagligen kommer att vara ett mycket bra inslag i elevernas utbildning. Att skriva 

denna enkät och tänka till kring de frågeställningar den tar upp aktualiserar centrala 

målsättningar med pedagogiken som bedrivs på det gymnasium som jag undervisar på. PBL 

uppgiften i Fotografisk Bild A som jag undersökte är en uppgift som eleverna skulle ha i sin 

kurs oavsett om jag undersökt den eller inte för min c-uppsats. Enkäten fungerade som en 

sorts utvärdering av PBL-uppgiften de gjort och utvärderingar av genomförda övningar är ofta 

till gagn för eleverna.  

 Kvale (1997) menar också att andra viktiga frågor att beakta är att skydda de 

intervjuades konfidentialitet, vilka eventuella negativa konsekvenser undersökningen kan få 

för de intervjuade och vilken negativ påverkan forskaren själv kan ha på undersökningen. 

Dessa frågor är av stor betydelse för mig, speciellt då jag själv är undervisande lärare för de 

elever jag ska undersöka. Problematiken kring dessa frågor menar jag får sin lösning genom 

att jag valde att skapa en helt anonym enkätundersökning, utan några frågor som skulle kunna 

röja den intervjuades identitet. Jag som forskare skulle alltså inte kunna veta vilka som svarat 

vad av de intervjuade och på så sätt skulle en god anonymitet och konfidentialitet erhållas. Att 

skapa en anonym enkät skulle också förhindra att elevernas svar skulle ge konsekvenser för 

elevernas betyg och att min roll som deras lärare skulle påverka deras sätt att svara på 

enkäten.  

 Kvale (1997) poängterar vikten av ett informerat samtycke i intervjuundersökningen. 

Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om 

undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är upplagd i sort. Det innebär också 

att undersökningspersonen deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst, så att det 

inte blir fråga om något otillbörligt inflytande eller tvång. När jag hade kommit såhär långt i 

tankearbetet behövde jag fråga klassen i Fotografisk Bild A som jag undervisade om de ville 

vara med på min undersökning. Jag tog en del av lektionen och berättade om mina tankar 

kring den enkätundersökning som jag undrade om de ville ställa upp på. Jag berättade om 
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syftet med min C-uppsats, konfidentialitet och anonymitet och friheten att inte delta i 

undersökningen. Det visade sig att klassen gärna ställe upp på att besvara enkäten under de 

förhållanden som jag redogjort för.   
 

3.6. Genomförandet av enkätundersökningen 
 

PBL – övningen genomfördes i slutet av Fotografisk Bild A kursen. Den genomfördes på tre 

lektioner, under två veckors tid. Lektionerna var vardera tre timmar långa. Eleverna fick 

utgångsmaterialet, fick dela in sig i grupper på max fyra personer och arbetade sedan 

självständigt med PBL – övningen. Jag fungerade som handledare och stod till elevernas 

förfogande när de ville ha hjälp med något eller fråga något. Det var 28 elever i kassen och 24 

gjorde PBL-uppgiften.  

 Efter att PBL – övningen genomförts besvarade eleverna enkätundersökningen. De fick 

45 minuter till sitt förfogaden. De flesta lämnade in enkäten under den tiden. 

Det var få som hade några frågor om enkäten för att tydligare förstå vad som eftersöktes i 

enkätfrågorna. Eleverna lämnade in enkäterna anonymt i en inlämningsmapp på skolans 

server. Jag bockade av i en lista vilka som lämnat in och det visade sig att alla inte lämnat in. 

När jag nästa lektion försäkrat mig om att alla påmints om möjligheten (men inte tvånget) att 

lämna in, så avslutade jag min enkätundersökning i klassen och konstaterade att 21 av de 24 

eleverna som gjort PBL - övningen lämnat in enkätsvar. Det var alltså det externa bortfallet. 

Efter att ha granskat enkäterna kunde jag konstatera att det interna bortfallet inte var särskilt 

betydande för min undersökning (se redovisning av internt bortfall i bilaga 3).   

 

3.7. Bearbetning 
 

När enkäterna samlats in började jag bearbeta enkätmaterialet. Jag gav först varje enkät ett 

löpnummer från 1 till 21. Sedan sammanställde jag svaren på de fasta svarsalternativen för varje 

fråga för att kunna skaffa mig en uppfattning om hur eleverna i klassen värderat sina insatser fråga 

för fråga. Denna kvantitativa sammanställning är intressant för min undersökning bara som en 

fingervisning om generella tendenser i svaren, men min undersökning är i grunden en kvalitativ 

undersökning med syftet att problematisera vissa erfarenheter och är inte intresserad av att 

fastställa några generaliserbara kvantitativa data. För att tolka mina kvalitativa data använde jag 

mig av meningskategorisering och ad hoc metoden. Kvale (1997) skriver om 

meningskategorisering och att skapa mening genom ad hoc. Meningskategorisering innebär att 
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uttalanden reduceras till enkla kategorier, vilket anger förekomst eller inte förekomst av olika 

fenomen. När man använder ad hoc analys används ingen standardmetod för analysen av hela 

intervjumaterialet, som i mitt fall var enkäten med de öppna svarsalternativen, utan det växlas fritt 

mellan olika tekniker. Bl.a. försöker man lägga märke till mönster, göra jämförelser, uppdela i 

faktorer och skapa begreppsliga sammanhang. I min bearbetning av enkätmaterialet använde jag 

mig av dessa båda tekniker (Kvale 1997).  

Jag grupperade enkäternas öppna svar för varje fråga för att kunna få en helhetsbild av vad 

eleverna svarat fråga för fråga. Jag lät de fasta svarsalternativen stå kvar bredvid de öppna svaren 

i denna sammanställning. Jag studerade de öppna svaren och strök under talande delar av 

elevernas svar som relaterade till min problemformulering. Jag grupperade mina understrykningar 

i kategorier och gav dom rubriker som t.ex. ”tecken på engagemang”, ”faktor som förbättrade 

samarbetet” och ”faktor som motverkar egna intressen och kunskaper”. Sedan tog jag de 

kategorier jag funnit för varje fråga och skapade en berättande meningskoncentrerad text med 

citat från de enkätsvar jag tyckt var särskilt talande i relation till kännetecknen för ett självstyrt 

lärande. Detta material presenteras nedan i resultatredovisningen.  

 

3.8. Metoddiskussion 
 
Jag har försökt att välja en metod som ska ge mig det empiriska material jag behöver för min 

studie. Det tror jag också att den har gjort. Den etiska frågan om undersökningens påverkan 

på eleverna har jag försökt att hantera genom att skapa en enkätundersökning som är anonym 

även för mig själv. Jag har inte funnit att min undersökning påverkat min betygssättning av 

eleverna. Jag har inte kunnat koppla enkäternas anonyma svar till specifika elever. Jag har 

inte heller funnit att eleverna själva uttryck att de upplevt sig påverkade av min undersökning 

i sina enkätsvar. De tycks inte ha friserat eller tillrättalagt sina svar i enkäterna. 

Kommentarerna om deras prestationer tycks mig öppna och ärliga. Eleverna tycks inte vara 

hämmade av rädsla för att deras svar skulle påverka deras betyg.   

 Jag kan emellertid inte garantera att en viss påverkan inte skett. Ett alternativ hade 

kanske varit att istället för att försöka undvika påverkan, bejaka den och nyttja den genom 

t.ex. aktionsforskning. Jag hade emellertid även med denna metod behövt hantera problemet 

med att jag i min undersökning inte på ett icke önskvärt sätt får påverka min betygssättning av 

eleverna. Med mitt val av metod menar jag dock att det är rimligt att anta, utifrån elevernas 

enkätsvar och min egen oförmåga att koppla enkätsvaren till specifika elever, att den 
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påverkan som skett inte varit betydande, utan är godtagbart liten ur ett etiskt perspektiv och 

med tanke på enkätsvarens validitet.   

Vad gäller validiteten i min undersökning i stort så har den inte haft med kvantitativa 

generaliseringar att göra, utan jag har försökt uppnå en kvalitativ validitet genom en för 

eleverna väl utformad enkät och att jag i mitt examensarbete presenterar en genomskinlig 

beskrivning av mina tankegångar, tillvägagångssätt och resultat.  

 

4. Resultatredovisning 
 

Det visade sig att eleverna i stort tyckte att det gick ”ganska bra” eller ”varken bra eller dåligt” att 

arbeta med de olika momenten som kännetecknar ett självstyrt lärande, med ett undantag av fråga 

8 där eleverna tyckte att de generellt lärt sig lite. Trots att eleverna generellt var mer positiva än 

negativa var deras negativa beskrivningar i de öppna svarsalternativen mer innehållsrika än de 

positiva. Det var lättare att kategorisera de negativa beskrivningarna, som var mer specifikt 

formulerade än de positiva beskrivningarna.    

Jag ska nu redogöra för belysande information i elevernas enkätsvar som relaterar till de 

generella kännetecken på ett självstyrt lärande som enkätfrågorna konstruerats utifrån. 

 

4.1. Egna målsättningar 
 

De fasta svarsalternativen för fråga 1 visar att de flesta av eleverna upplevde att det gick 

”ganska bra” (10 st.) eller ”varken bra eller dåligt” (6 st.) för basgruppen att skapa sina egna 

målsättningar. De öppna svaren visar att det som eleverna ansåg gynnade arbetet med en egen 

målsättning var en beprövad och god gruppdynamik, att det fanns en villighet att jobba med 

uppgiften, att det fanns tillräckliga kunskaper inom gruppen och att man hade liknande 

inställning. Faktorer som missgynnade arbeta med egna målsättningar var t.ex. att det fattades 

elever i basgruppen och att gruppdynamiken var dålig i basgruppen. Ett hinder för att skapa 

egna målsättningar var också att PBL övningen upplevdes som ett ovant arbetssätt. Vissa 

upplevde det som ovant att skapa sin egen problemformulering och var oense om hur 

grundligt de skulle arbeta med målsättningen.    
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4.2. Engagemang 
 

De fasta svarsalternativen för fråga 2 visar att basgruppens engagemang upplevdes 

övervägande ”varken bra eller dåligt” (8 st.) eller ”bra” (6 st.). De öppna svaren visar att 

eleverna tyckte att faktorer som gynnade engagemanget var att komma igång och börja se lite 

resultat. Annat som gynnade engagemanget var att man upplevde att basgruppen tog arbetet 

på allvar och upplevdes jobba bra tillsammans. Vissa elever tyckte att det var bra för 

engagemanget att man hade liknande betygsambition i gruppen. De uppskattade också att de 

fick bestämma arbetsfördelningen själva. Tecken på ett sämre engagemang i basgruppen var 

t.ex. att alla elever inte hjälpte till, att man inte försökte helhjärtat, att man hade svårt för att 

komma igång och att man tyckte att PBL uppgiften var svårförstådd. Ett par enkäter beskrev 

basgruppens engagemang med att man bara ville få det gjort, som elev 15 skrev ”vi ville få 

det gjort helt enkelt, simple as that”. 

  De fasta svarsalternativen för fråga 3 visar att eleverna upplevde det personliga 

engagemanget som övervägande ”Ganska bra” (10 st.) eller ”Varken bra eller dåligt” (7 st.). 

De öppna svarsalternativen visar att tecken på ett bra engagemang beskrevs av elever t.ex. 

med att de försökte leda arbetet, att de inte gav upp, att de såg till att arbetet blev av och att de 

kom med idéer.  Tecken på att engagemanget var sämre beskrevs av eleverna t.ex. med att 

arbetet gick segt och att de kände sig trötta. Vissa konstaterade att de varit borta en hel del och 

vissa elever ansåg att en faktor som minskade det egna engagemanget var att det var för lite 

samarbetet i PBL-arbetet i basgruppen.  

 

4.3. Situerat lärande 
 

De fasta svarsalternativen för fråga 4 visar att de flesta av eleverna tyckte att de egna 

intressena och kunskapernas betydelse hade ”varken stor eller liten” (8 st.) eller ”ganska stor” 

(5st.) betydelse för basgruppens arbete. De öppna svaren visar att elever som upplevde att 

deras intressen och kunskaper hade stor betydelse upplevde sig motiverade att påverka 

arbetet. Elever som upplevde att deras intressen och kunskaper hade mindre betydelse för 

basgruppens arbete tyckte t.ex. att olika intressen i basgruppen var ett hinder då man tenterade 

att välja att arbeta med något som alla går med på men som ingen riktigt brinner för. Även 

PBL formen uppfattades som ett hinder, då man uppfattade arbetssättet som tråkigt.   
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De fasta svarsalternativen visar att de flesta eleverna upplevde att samarbetet i 

basgruppen fungerade ”ganska bra” (10), sedan ”mycket bra” (3) och ”ganska dåligt” (3). De 

öppna svaren visar att elever beskrev tecken på att samarbetet fungerade bra t.ex. med att de 

förstod och hjälpte varandra. Flera kommenterade det positiva i att de kände 

gruppmedlemmarna sedan tidigare och att de själva fick välja vilka arbetsuppgifter de skulle 

ha i gruppen. Tecken på att samarbetet fungerade sämre beskrev eleverna t.ex. med att arbetet 

gick segt, att de kände sig omotiverade och att det var svårt att komma igång. Flera klagade på 

att alla i gruppen inte hjälpte till.  

De fasta svarsalternativen visar att de flesta elever svarade ”ganska stor” (6) eller 

”varken stor eller liten” (6). De öppna svaren visar att eleverna beskrev exempel på 

omgivningens betydelse med t.ex. den teknik som skolan har, lärare och andra elever på 

skolan. Ett exempel på omgivningens betydelse utanför skolan är elev 6 ”Vi utförde det mesta 

av arbetet hemifrån, däremot var våra egna kontakter till stor hjälp. Vi besökte en gammal 

skola och det var till stor hjälp när vi senare skulle utforma vårt arbete använde vi oss av den 

information vi fått”. Vissa elever uttryckte en inställning som kan ha begränsat omgivningens 

betydelse. De förklarar att de använde sin frihet till att konstruerat en uppgift där de inte 

behöver ta hjälp av omgivningen.  

 

4.4. Val av metod och redskap 
 

Ett självstyrt lärande förutsätter ett eget val av innehåll, metod och redskap. De fasta 

svarsalternativen visar att de flesta elever svarade ”ganska bra” (7), därefter kom ”varken bra 

eller dåligt” (3) och mycket bra (3). De öppna svaren visar att eleverna tyckte att ett tecken på 

att arbetet gick bra med att välja arbetsmetoder och redskap var att de kom igång ganska fort 

med detta. Andra tecken på att arbetet gick bra var att man snabbt kom fram till en idé som 

man sedan kunde börja fundera på hur man kunde uppnå. Man nämnde också vikten av 

kommunikation i basgruppen och att man själva får välja arbetssätt. Tecken på att arbetet gick 

sämre beskrev eleverna t.ex. med att alla inte var engagerade i arbetet och att det kändes kärvt 

och långsamt att arbeta. Vissa tyckte också att samarbetet var rörigt och att svårigheten med 

att förstå PBL strukturen var en faktor som försvårade val av metod och redskap.  
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4.5. Nya kunskaper? 
 

Ett självstyrt lärande förutsätter att nya kunskaper söks, som är unikt relevanta för den 

enskilde. De fasta svarsalternativen visar att eleverna generellt tyckte man att man lärt sig lite. 

Flest hade valt ”Mycket lite” (6 st.) sedan ”Varken mycket eller lite” (5 st.) och ”Ganska lite” 

(4 st.). De öppna svaren visar att många av eleverna helt enkelt konstaterade att de inte lärt sig 

mycket nytt under PBL arbetet. De gav inte så många motiveringar till detta. Några skrev att 

de mest bara använt sig av befintliga kunskaper. Trots att man generellt tyckt att man lärt sig 

lite gavs en hel del exempel på nya kunskaper i enkätsvaren. Elev 3 skrev ”man lär sig så fort 

de blir något nytt, och detta PBL-arbete var något nytt för mig så ja har helt klart lärt mig 

något”. Elev 4 uppskattade att arbeta i en ny grupp, denne skrev ”Jag lärde mig ganska 

mycket eftersom att jag fick jobba med en ny grupp som jag inte har jobbat med innan. Alla 

hade ju olika kunskaper.” Vissa uppskattade också att lära sig från omgivningen utanför 

skolan. Flera elever nämnde att de lärt sig mer om metonymi, som var den reklamteknik som 

eleverna skulle öva sig på i PBL övningen.  

 

4.6. Egen utvärdering 
 

Ett självstyrt lärande förutsätter en kontinuerlig egen utvärdering. De fasta svarsalternativen 

för fråga 9 visar att eleverna tyckte att de i basgruppen diskuterade för att se om det gick att arbeta 

på ett ännu bättre sätt ”Ganska mycket”(5) och ”ganska lite”(5), sedan kommer ”varken mycket 

eller lite”(4). De öppna svaren visar att eleverna som diskuterade sitt arbetssätt kom till lite 

olika slutsatser, vissa kom fram till att de behövde söka information utanför skolan för att 

kunna komma vidare i arbetet, medan andra kom fram till att de kunskaper de redan hade var 

nog och att de inte behövde korrigera sitt arbetssätt. Elever som nämnde att de inte 

diskuterade så mycket beskrev arbetet som att de bara jobbade på. Elev 3 beskrev vad som 

kan hända om man samtalar för sent i processen ”när vi var klara så insåg vi att man hade 

kunna gjort vissa saker på ett och annat sätt som kanske skulle vara ett bättre alternativ. Men 

det är lätt att vara efterklok sägs det”.  

De fasta svarsalternativen visar att eleverna tyckte att de mestadels tänkte ”Varken mycket 

eller lite” (8) eller ”Ganska mycket” (6). De öppna svaren visar att eleverna tyckte lite olika om 

PBL modellen. Vissa elever tyckte att PBL var lärorikt och nyttigt medan andra tyckte att 
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PBL varken gjorde arbetet lättare bättre. Elever som beskriver att de tänkt mindre på att utföra 

arbetet på ett annat sätt skrev t.ex. att de mest bara jobbade på. Några elever tycks mest bara 

tänkt på att hålla sig till PBL formen för att man uppmanats till det.  

 

5. Analys och diskussion 
 

Efter att ha studerat enkätsvaren och ställt dem i relation till min bakgrund och mitt syfte har 

jag funnit några företeelser som jag tycker återkommit i enkätsvaren och visat sig vara av stor 

relevans, men som också varit möjliga att problematisera.    

 

5.1. Basgruppen 
 

Jag finner i studiet av enkätsvaren att basgruppen haft en stor betydelse för det självstyrda 

lärandet. Eleverna beskriver hur de olika kännetecknen för ett självstyrt lärande främjats och 

möjliggjorts tack vare t.ex. en beprövad och god gruppdynamik, att man har liknande 

inställning och att det fanns tillräckliga kunskaper inom gruppen.  

 Samtidigt som jag konstaterar hur positiv basgruppen kan vara för lärandet kan jag 

konstatera att basgruppen också kan förhindra elevers lärande. Flera svar tyder på att 

basgrupper som fungerade dåligt försvårar det självstyrda lärandet. Att alla i basgruppen inte 

var närvarande, dålig gruppdynamik och olika intressen är exempel på faktorer som visar på 

hur sårbar basgruppen är som en miljö för ett gott lärande. Jag har alltså sett att basgruppen 

också kan utgöra ett hinder mot vissa elevers lärande.  

 Basgruppen verkar vara en mycket sammansatt och svårkontrollerad arena för lärande 

och som lärare kan det nog vara svårt att garantera eleverna att de inte kan råka hamna i en 

basgrupp som missgynnar deras självstyrda lärande. Fenomenet basgrupper verkar vara någon 

som man bör lägga ner stor tid och kraft på som lärare. Tid och energi som kanske måste till 

innan själva problemet som praktikgemenskapen ska lösa ens kan komma på tal. I 

gymnasieskolans undervisning är tiden mycket begränsad. Vill man att eleverna ska arbeta i 

basgrupper behöver man trots den begränsade tiden ge ett betydande utrymme för arbete med 

gruppdynamiken i basgruppen. 

 Enkätsvaren tyder på att det självstyrda lärandet gynnades av att eleverna arbetat med 

varandra tidigare i basgrupperna, men det fanns också undantag som enkät 4 där svaret till 

fråga 8 löd ”Jag lärde mig ganska mycket eftersom att jag fick jobba med en ny grupp som jag 
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inte har jobbat med innan. Alla hade ju olika kunskaper.” Ett annat undantag som visar att ett 

självstyrt lärande inte infinner sig bara för att eleverna känner varandra i basgruppen är enkät 

20 fråga 5 ” ”Ingen hade speciellt mycket lust att jobba, kanske bara var allmänt trötta eller så. 

Vi känner varandra inom gruppen men just då så var det ingen större hitt att jobba bara.”  

 

5.2. Engagemang 
 

Enkätsvaren visar på att engagemanget är en avgörande faktor för om det självstyrda lärandet 

ska fungera eller inte. Förhållandet i basgruppen, som vi konstaterat är så betydelsefull för ett 

självstyrt lärande, visade sig vara en faktor som påverkar engagemanget betydligt. Friheten att 

själva få bestämma vilka uppgifter man skulle ha och hur man skulle organisera arbetet i 

gruppen var för många något som gjorde arbetet roligare och mer engagerande och 

motiverande. Detta kan relateras till Hackert och Volperts ”handlingsregleringsteori” 

(Rubenson 1996) som hävdar att utrymmet för autonomi påverkar individers förväntningar 

och villighet att handla. I vissa fall verkar emellertid denna frihet och autonomi inte relatera 

till det engagemang som är så nödvändigt för ett självstyrt lärande. Svaren som vissa gav 

tyder på att de helt enkelt inte var intresserade av att arbeta och bara ville få uppgiften gjord 

helt enkelt. Kombinationen lågt engagemang och autonomi visar sig i enkätsvaren vara något 

som påverkade elevernas lärande negativt. Det visar sig i många enkätsvar att eleverna 

anpassade den uppgift de skulle göra för att den skulle bli så enkelt genomförbar som möjligt 

och så att de behövde ta så lite hjälp från omgivningen som möjligt. Här infinner sig ett 

dilemma för handledaren. Ska handledaren tillåta att eleverna utnyttjar sin autonomi till att 

skapa en uppgift som kräver minsta möjliga ansträngning? Liksom basgruppen är ett 

sammansatt och svårkontrollerat fenomen, så är elevers engagemang också någonting som 

inte heller är lätt att kontrollera och förutse. Att bygga pedagogiken på ett självstyrt lärande 

blir alltså ganska oförutsägbart och svårt att kontrollera. Handledaren kan inte garantera 

samma förutsättningar för lärande i basgrupperna, då handledaren inte kan garantera att alla 

elever har samma mått av engagemang, något som verkar krävas för att ett gott självstyrt 

lärande ska ske.   
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5.3. Lite nya kunskaper? 
 

Ett intressant resultat var att trots att eleverna var mer positivt än negativt inställda till sina 

insatser så tyckte de generellt att de lärt sig lite. Vad kan det bero på? En orsak som vissa 

elever nämner är att de i basgruppen konstruerade uppgifter som inte krävde att de behövde 

använda mer än befintliga kunskaper. En annan orsak kan vara att eleverna mestadels har en 

traditionell uppfattning om vad nya kompetenser är. Har de inte tillgodogjort sig en på 

förhand definierad kunskap så upplever de inte att de lärt sig något. PBL som metod vill också 

att eleverna ska lära sig bruka en uppsättning förmågor som de sedan kan bruka i ett livslångt 

lärande oberoende i vilken yrkesutövning eleven senare kommer att välja. Dessa förmågor är 

t.ex. anpassning och deltagande i förändringsprocesser, att hantera problem i okända 

situationer, kritiskt och kreativt tänkande och att han ett mer universellt och holistiskt 

förhållningssätt (Engel 1997). Jag kan i min undersökning se att det utifrån de kännetecken 

som utmärker ett självstyrt lärande ändå i mer eller mindre omfattning skett ett brukande av 

dessa förmågor. Dessa kunskaper är det möjligt att många elever inte tänkt på när de i enkäten 

svarade att de lärt sig lite. Det fanns emellertid undantag som t.ex. elev 3 fråga 8 som skrev 

”man lär sig så fort de blir något nytt, och detta PBL-arbete var något nytt för mig så ja har 

helt klart lärt mig något” och elev 7 skrev ”Jag lärde mig lite mer om vad PBL egentligen gick 

ut på, att skapa ett problem med en lösning.” Ytterligare en orsak till att eleverna upplevde att 

de lärt sig lite är jag som lärare inte givit eleverna tillräckligt utmanande förutsättningar för ett 

självstyrt problembaserat lärande. Den utgångspunkt jag gav eleverna för PBL övningen var 

att det gymnasium de gick på ville få niondeklassare att bli intresserade av att börja på skolan. 

Kanske var denna utgångspunkt redan för väldefinierad och sammanhanget för välkänt för att 

eleverna skulle uppleva det som en riktig krävande utmaning att lösa där de inte enbart kunde 

lita på de resurser de redan hade.    
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5.4. PBL 
 

Som tidigare nämnts var ju alltså eleverna mer positivt än negativt inställda i sina svar på de 

kännetecken som karaktäriserar ett självstyrt lärande. Trots detta så var det flera som nämnde 

att de var kritiska till eller osäkra på PBL som arbetsform. PBL vill ju uppmuntra till ett 

självstyrt lärande ändå var det flera som upplevde att arbetsformen hindrade dem. Vad kan 

detta bero på? Svaren tyder på att eleverna inte haft mycket erfarenhet av den sjustegsmetod 

som är vanligt förekommande inom PBL och som jag hade gett eleverna till uppgift att följa. 

Trots att jag presenterade idén med PBL som arbetsform innan övningen började, så tycks 

detta inte ha varit nog för att förhindra osäkerhet och förvirring kring arbetsformen. Något 

som blivit tydligt för mig utifrån elevernas svar är att PBL och troligtvis ett självstyrt lärande i 

vilken form den nu tar sig, är något som eleverna måste få tid att öva sig i och förstå 

meningen med. Detta kan inte göras på en enda föreläsning, utan måste internaliseras över tid. 

Jag tycker mig se att mina elever fortfarande är ovana vid att se sig själva som ”lär-

entreprenörer”, vilka är sina egna lärare genom att planera, genomföra och utvärdera sitt 

lärande. Flera enkätsvar tycks också bekräfta den bild som Breen och Manns (Rebenius 2007) 

ger att elever ibland inte har internaliserat skolans normer utan endast satt på sig ”the mask of 

autonomous behaviour”. Här är inte elevens egen övertygelse i centrum utan motivet till att 

eleven agerar självstyrt är en vilja att vara till lags och att få bra betyg. Ett exempel är elev 

17s svar på fråga 10 om den egna utvärderingen ”Visst kom det upp lite funderingar, men jag 

tänkte mestadels på att lösa problemet på det sätt som var sagt.” Behovet av att fostra eleverna 

till att djupare förstå, vilja och kunna praktisera ett självstyrt lärande leder oss in på nästa och 

avslutande rubrik. 

 

5.5. Den pedagogiska paradoxen  
 

I sammanhang där man vill fostra och uppmuntra till ett självstyrt lärande finns det en 

pedagogisk paradox, där de två polerna i paradoxen är fri vilja å ena sidan och styrning och 

tvång å andra. En fråga är om man verkligen kan fostra till ett självstyrt lärande genom en 

påverkan som kommer utifrån? Holec menar att lydnad mot en yttre auktoritet är oförenlig 

med ett personligt ansvar, som behövs för ett självstyrt lärande och Breen och Manns menar 

att en lärare inte kan lära elever att vara autonoma detta är en motsägelse (Rebenius 2007).  
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Vad lärare kan göra är dock att som Breen och Manns föreslår agera som om varje elev 

är kapabel att inta ett autonomt förhållningssätt till sitt lärande (Rebenius 2007). I detta 

agerande behöver undervisning om ett självstyrt lärande och PBL som pedagogik också ingå. 

Men oavsett om eleverna tar sig det personliga ansvar som behövs för ett självstyrt lärande så 

kan man fråga sig hur fritt och autonomt detta självstyrda lärande är. Lövlies (Rebenius 2007) 

beskrivning av den pedagogiska paradoxen ”var självständig på mina premisser” tycker jag är 

väldigt talande. Trots att PBL som metod vill uppmuntra till ett självstyrt lärande så sätts ändå 

ganska snäva ramar för eleverna handlingsfrihet. Faktumet att PBL ges företräde framför 

andra former av självstyrt lärande och alla de ramar jag som lärare ger vad gäller på förhand 

givna gränser för tidsåtgång och resurser gör att det är svårt att hävda att eleverna ens har 

förutsättningar att tillfullo agera autonomt.  

 

5.6. Avslutande reflektion 
 

Jag har alltså i min undersökning av självstyrt lärande förstått något av basgruppens 

betydelse, vikten av engagemang, att kunskap är mer än enbart sakkunskaper och att ett 

självstyrt problembaserat lärande i institutionell regi innefattar en pedagogisk paradox som 

gör att man ständigt befinner sig i ett spänningsfält mellan frihet och tvång.  

Undersökningen har givit mig en förståelse för svårigheterna med ett självstyrt lärande i 

skolan, men jag har också sett att det i viss mån finns ett självstyrt lärande som går att 

uppmuntra och ge bättre förutsättningar för. Jag har inspirerats till att i framtiden försöka 

utveckla elevernas självstyrda lärande. Jag har också förstått vikten av elevernas engagemang 

i lärandesituationen. Detta engagemang är en mycket sammansatt och komplex företeelse, 

som läraren och ibland kanske inte ens eleverna kan kommendera fram. Jag tror dock att det 

är viktigt att skolan ständigt är villig att ifrågasätta och förändra sin pedagogik för att inte 

lägga hinder i vägen för elevernas potentiella engagemang.  

Något jag saknar i mitt arbete och som kunde gjorts annorlunda är att jag önskat någon form 

av återkoppling med eleverna där de fått kommentera mina resultat och jag fått ta del av deras 

tankar och åsikter. Jag önskar också att jag inlett min undersökning med att skaffa mig en 

uppfattning om hur pass hemmastadda eleverna var med PBL som arbetsform och hur pass de 

förstått och även tagit ställning kring idéerna kring PBL.   

Om jag ska lyfta fram en slutsats som jag dragit utifrån min undersökning som blivit 

extra tydlig för mig så är det att ett rent självstyrt lärande, åtminstone inom ramen för en 
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institution, är något av en utopi. Det är mycket enklare och realistiskt att tala om olika grader 

av självstyrt lärande. Denna tanke harmonierar med Huttunens åsikt när denne skriver; 

 
The learner cannot, of course, be fully autonomous within the framework of a nationwide 

curriculum, but the more responsibility he is given in any of the three areas of planning, 

monitoring and evaluation, the more autonomous he is ( citerat i Rebenius 2007, s 160). 

 

Jag menar att det är befogat och önskvärt att arbeta för en ökad grad av självstyrt lärande i 

skola och utbildning. Dels för att det är en rimlig tanke att anta att människor bär på ett behov 

av att i viss grad vara autonoma, men också på grund av det som Säljö (2005) hävdar när han 

skriver att samhället idag blivit så pass komplext att arbetsmetoder och teknik börjat förändras 

i en allt snabbare takt. Det behövs ett självstyrt lärande för att människor ska kunna lära om 

utifrån sitt eget specifika sammanhang. Detta tror jag elever i gymnasieskolan behöver mer 

undervisning om för att de ska inse värdet av ett självstyrt lärande och för att de ska bli bättre 

förberedda för att klara sig i den föränderliga värld som väntar dem.  
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Bilaga 1 
 
Konstruktion av PBL-övningen 

 

Utgångsmaterialet för eleverna i PBL-uppgiften är dels dessa sju steg i arbetet som de 

uppmanas att följa, dels är det ett kursplanemål för Fotografisk Bild A som de ska öva sig i 

och dels är det något som i PBL sammanhang ibland kallas för ”utgångspunkten”. 

Kursplanemålet de fick för uppgiften var att de skulle öva sig i att lära sig ”metonymi” med 

bild, text och form. Det är en teknik man använder inom reklam som går ut på att man 

försöker att ”ladda” produkters namn och logotyper med passande och positiva associationer 

genom att sammanföra dem med olika bilder och fotografier. I PBL sammanhang är 

”utgångspunkten” ett material som presenteras för eleverna som i sig rymmer något 

problematisk och som behöver få sin lösning. Utgångspunkten kan ha många olika skepnader, 

det kan vara en tidningsartikel, en bild eller några skrivna meningar. Jag valde att ge eleverna 

utgångspunkten att det gymnasium de gick på ville få niondeklassare att bli intresserade av att 

börja på skolan. De sju stegen för arbetets gång som eleverna fick var:  

1. Eleverna klargör utgångspunkten för sig själva genom att analysera och diskutera den. 

2. Eleverna formulerar skriftligt en arbetsuppgift, som ska lösa ”problemet”.  

3. Eleverna associerar fritt kring utgångspunkten och arbetsuppgiften för att ta reda på vilka 

kunskaper som redan finns i gruppen för att lösa problemet.  

4. Eleverna granskar och värderar gruppens kunskaper.   

5. Eleverna formulerar skriftligt vilka inlärningsbehov gruppen har för att lösa problemet.  

6. Eleverna inhämtar kunskap i relation till deras inlärningsbehov 

7. Eleverna använder sina kunskaper för att göra eller redovisa hur man skulle kunna göra den 

arbetsuppgift man formulerat, som ska lösa problemet. 

 

Klassen är tänkt att dela in sig i basgrupper på max fyra personer som arbeta tillsammans för 

att lösa problemet. 

 
 
 



 

 2

 



 
 

Bilaga 2 
 

 

Enkät 

Utvärdering av ”självstyrt lärande” 

 

Fråga 1 

Hur gick det för er att skapa era egna målsättningar i basgruppen 

(t.ex. att skräddarsy en egen utgångspunkt och formulera en egen 

arbetsuppgift)? 

 

Förklara varför: 

 

 

Fråga 2 

Hur var basgruppens engagemang under PBL arbetet? 

 

 

Förklara varför: 

 

 

 

Fråga 3 

Hur var ditt engagemang under PBL arbetet? 

 

 

Förklara varför: 

 

 

 

 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dåligt  

Ganska dåligt  

Mycket dåligt  

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dåligt  

Ganska dåligt  

Mycket dåligt  

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dåligt  

Ganska dåligt  

Mycket dåligt  



 

 

Fråga 4 

Hur stor betydelse hade dina egna intressen och kunskaper för 

basgruppens arbete? 

 

Förklara varför: 

 

 

 

Fråga 5 

Hur fungerade samarbetet mellan basgruppens medlemmar? 

 

 

Förklara varför: 

 

 

 

Fråga 6 

Hur stor betydelse hade omgivningen (t.ex. skolresurser och egna 

kontakter) för basgruppens arbete?  

 

Förklara varför: 

 

 

 

Fråga 7 

Hur gick det för er att själva välja era arbetsmetoder och redskap? 

 

 

Förklara varför: 

 

Mycket stor  

Ganska stor  

Varken stor eller liten  

Ganska liten  

Mycket liten  

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dåligt  

Ganska dåligt  

Mycket dåligt  

Mycket stor  

Ganska stor  

Varken stor eller liten  

Ganska liten  

Mycket liten  

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dåligt  

Ganska dåligt  

Mycket dåligt  



 

 

 

Fråga 8 

Lärde du dig någonting nytt, som du inte redan kände till under 

PBL arbetet? 

 

Förklara varför: 

 

 

Fråga 9 

Diskuterade ni i basgruppen ert sätt att arbeta för att se om det gick 

att arbeta på ett ännu bättre sätt? 

 

Förklara varför och hur det gick till: 

 

 

 

Fråga 10 

 

Tänkte du själv på att man skulle kunna utföra arbetet på ett annat 

sätt? 

 

Förklara varför och hur du tänkte: 

 

 

Tack ska du ha! 

Charlie 

 

 

 

 

 

Mycket  

Ganska mycket  

Varken mycket eller lite  

Ganska lite  

Mycket lite  

Mycket  

Ganska mycket  

Varken mycket eller lite  

Ganska lite  

Mycket lite  

Mycket  

Ganska mycket  

Varken mycket eller lite  

Ganska lite  

Mycket lite  



 

Bilaga 3 
 

 

Så här ser det interna bortfallet ut: 

 

Enkät 5 är blank 

Enkät 17 har inga ordinalskalesvar 

Enkät 6, fråga 3 har inget ordinalskalesvar och inget öppet svar 

Enkät 4, fråga 7 har inget ordinalskalesvar och inget öppet svar 

Enkät 11, fråga 7 har inget ordinalskalesvar 

Enkät 15, fråga 7 och 9 har inga ordinalskalesvar. 

Enkät 20, fråga 10 har inget ordinalskalesvar 

I enkät 1 och 19 är svaren identiska. Det är troligtvis två elever, som jobbat i samma grupp 

och som valt att lämna ett gemensamt svar. 

 


