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Förord 

Hösten 2012 hölls ett pedagogiskt seminarium vid juridiska institutionen på 

temat pedagogiskt skrivande. Deltagare var lärare och doktorander vid in-

stitutionen. Seminariet samlade både gamla erfarna rävar och nya entusias-

tiska krafter. Under seminariet kom – som så många gånger förr – diskuss-

ionen in på olika frågor kring den pedagogiska modell som institutionen ar-

betar utifrån, problembaserat lärande (PBL). När en av de nya entusiasterna 

ställde frågan: Varför sprider ni inte mer om er pedagogiska modell som är 

så bra? blev reaktionerna blandade. Någon av de gamla rävarna kunde inte 

låta bli att sucka: Åh, nej, inte PBL nu igen. 

Men, vad skulle akademin vara utan dessa möten mellan det invanda och 

beprövade, och det fräscht ifrågasättande? Att inte stanna upp, utan fortsätta 

att ompröva och förändra, att utveckla vidare och anpassa till nya förutsätt-

ningar. Så, under diskussionen vid seminariet väcktes vår idé att skriva en 

bok – om just PBL vid juridiska institutionen. Att det dessutom snart var 20 

år sedan modellen infördes, ledde tankarna till ett jubileum och en antologi. 

Nu var det bara att samla intresserade kolleger, som kunde ta sig an skri-

vandet. 

Sagt och gjort, vi redaktörer tog i hand på saken och kallade till möte. Nu 

skulle boken fyllas med sidor. Som vi hoppats visade det sig att det fanns 

ett stort intresse för att medverka i boken. Med det stora engagemang för 

pedagogiska frågor som finns vid institutionen var det inte svårt att enga-

gera villiga skribenter. Boken har kunnat skrivas tack vare att alla författare 

tagit sig tid från annat arbete eller från sin fritid. I boken delar de med sig 

av sina erfarenheter, reflektioner och tankar kring arbetet som lärare och 

annat pedagogiskt arbete.  

Ingen utbildning kan dock bedrivas utan studenter. Så, om någon bör lyf-

tas fram lite extra i förordet är det alla de studenter som nu eller genom åren 

studerat vid juridiska institutionen eller på kurser där lärare från institution-

en medverkat. Utan er hade varken erfarenheter eller reflektioner kring pe-

dagogiska frågor kunnat göras.  
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Vi vill därför tacka alla författare, nuvarande och tidigare studenter samt ju-

ridiska institutionen, som bidragit med tryckkostnaden. Att det dessutom 

blev en bok lagom till ett 20-årsjubileum gör inte vårt arbete mindre roligt! 

 

 

 

 

 

Umeå i oktober 2013 

 

Lena Landström 

Ola Lindberg       
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20 år med PBL vid juridiska  

institutionen 

Lena Landström & Ola Lindberg 

Juridiska institutionen har bedrivit fullständig juristutbildning sedan år 

1991.1 Hösten 1993 gjordes en pedagogisk omläggning, där en ny pedago-

gisk modell infördes som grund för hur undervisningen bedrevs. Omlägg-

ningen gjordes i samband med att det ämnesmässiga innehållet i utbildning-

en förändrades. Den nya modellen med problembaserat lärande (PBL) eller 

som den då kallades i pedagogisk litteratur, problembaserad inlärning 

(PBI), innebar att både organiseringen av undervisningen och undervis-

ningsformerna förändrades. Allt eftersom har även annan undervisning som 

institutionen bedriver kommit att utgå från samma pedagogiska modell, och 

idag används den på de flesta kurser där institutionen medverkar. Denna 

bok är till största delen skriven av lärare vid juridiska institutionen. Den 

bygger på olika lärares erfarenheter av att bedriva undervisning vid institut-

ionen. Boken kan därför sägas vara ett resultat av de erfarenheter och lär-

domar som har dragits under de 20 år som institutionen bedrivit undervis-

ning utifrån PBL. I detta kapitel beskrivs den undervisning som bedrivs vid 

juridiska institutionen, hur undervisningen har organiserats och vilka 

undervisningsformer som används. Kapitlet innehåller också en kortare be-

skrivning av innehållet i boken.    

 
1 År 1991 läste juriststudenterna juris kandidatprogrammet, som ledde till juris kandidatexa-

men. Efter ändringar i högskoleförordningen (1993:100) antas studenterna från och med 

höstterminen 2007 till juristprogrammet, vilket leder till en juristexamen.  
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Om juristprogrammet 
Juristprogrammet är ett 4,5-årigt program som leder till juristexamen, en 

yrkesexamen på avancerad nivå.2 Utbildningen förbereder för arbete i såväl 

de klassiska yrkena advokat, åklagare och domare,3 som andra juristyrken, 

nationellt eller internationellt. Arbetsmarknaden är bred och studenterna 

kan efter examen arbeta vid privata företag, domstolar, myndigheter och 

ideella organisationer, eller genomgå forskarutbildning vid universitetet för 

en fortsatt karriär som lärare och forskare i juridiska ämnen. 

Juristprogrammet består av kurser i juridik. Kurserna behandlar flera 

olika rättsområden och programmet ger en bred kunskap inom det juridiska 

området. I kurserna kan ingå mindre inslag av andra ämnen, som krimino-

logi och rättspsykologi, men i huvudsak studeras juridik, förutom under 

termin fem där studenterna även läser ekonomi. De tre första åren består 

programmet av sex obligatoriska terminslånga kurser om vardera 30 hög-

skolepoäng (hp) på grundläggande nivå. Under det fjärde året följer ytterli-

gare en obligatorisk kurs, Allmän rättslära och rättshistoria, omfattande en 

halv termin, 15 hp, på avancerad nivå. Därefter läser studenterna valbara 

kurser under en och en halv termin. Under denna tid ges även möjlighet till 

utlandsstudier. Programmet avslutas med kursen Examensarbete, där stu-

denterna skriver ett större självständigt arbete omfattande 30 hp. Förutom 

ämnesmässiga kunskaper omfattar programmet även färdigheter och för-

mågor, exempelvis muntlig och skriftlig framställning.      

För tjugo år sedan, då PBL infördes, antogs 40 studenter till programmet. 

Genom åren har antalet platser utökats och numera är det 100 platser på 

programmet. Under den obligatoriska delen av utbildningen är studenterna 

indelade i 4-5 seminariegrupper. Varje seminariegrupp är sedan indelad i 

fyra basgrupper om cirka fem studenter i varje basgrupp. Basgruppen fun-

gerar som studenternas studiegrupp. Den pedagogiska modellen utgår från 

att en stor del av studenternas lärande sker genom självstudier och arbete i 

basgruppen. Traditionell undervisning som föreläsningar förekommer fort-

farande, men har till stor del ersatts av andra mer studerandeaktiva under-

visningsformer. Av dessa är seminarier vanligast. Seminarier genomförs 

inom respektive seminariegrupp och förekommer i olika varianter. Gemen-

samt för alla seminarier är att studenterna förväntas vara aktiva genom dis-

kussioner eller redovisningar, medan lärarens uppgift är att fördela ordet, 

ställa frågor och föra diskussionen framåt. Inför seminariet ges studenterna 

 
2 Bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). 
3 Juristexamen ger behörighet för notarietjänstgöring och gäller som kunskapsprov för att ut-

öva domartjänst, 1 § 1 st. notarieförordningen (1990:469) och 1 § 1 st. förordningen 

(2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.  
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en eller flera uppgifter som kan innehålla mer eller mindre öppna fråge-

ställningar. Studenterna förbereder seminariet i basgruppen och genom 

självstudier. Basgruppsarbetet är inte schemalagt och läraren medverkar 

inte när studenterna träffas i basgruppen.  

Andra undervisningsformer som förekommer är exempelvis rättegångs- 

och förhandlingsspel, där studenterna tilldelas olika roller. Spelet genom-

förs sedan på ett verklighetstroget sätt utifrån de förutsättningar som givits i 

spelet. Undervisning kan också ges i form av handledning, där läraren träf-

far studenterna enskilt eller basgruppsvis. Enskild handledning är särskilt 

vanligt vid PM- och uppsatsskrivande.     

Under de valbara kurserna är det färre studenter i varje kurs och det finns 

därför inte samma behov av att dela upp studenterna i flera seminariegrup-

per. Däremot är det vanligt att dela in studenterna i mindre studiegrupper, 

basgrupper, även på dessa kurser.      

Den modell som infördes på juristprogrammet har sedan kommit att fun-

gera som modell för annan undervisning i juridik, där juridiska institutionen 

medverkar.       

Juridik på andra kurser och program 
Förutom juristprogrammet erbjuder juridiska institutionen ett magisterpro-

gram med inriktning mot arbetsrätt, omfattande ett år på avancerad nivå.4 

Institutionen bedriver också undervisning i juridik på andra program, som 

civilekonomprogrammen, miljö- och hälsoskyddsprogrammet och politices 

kandidatprogrammet. Dessutom ger institutionen fristående kurser på 

svenska eller engelska, exempelvis juridisk översiktskurs och Basic EU 

Law. Därtill ansvarar institutionen för juridikmomenten på flera större upp-

dragsutbildningar som ges av Umeå universitet, exempelvis polisprogram-

met, polisens mellanchefsutbildning och rektorsprogrammet.  

På de flesta av dessa kurser och undervisningsmoment används samma 

organisatoriska grund för undervisningen som på juristprogrammet, dvs. 

studenterna delas in i basgrupper och seminariegrupper. Vanliga undervis-

ningsformer är föreläsningar och seminarier, men även andra former kan fö-

rekomma. Hur undervisningen organiseras behöver också anpassas till den 

specifika kursen och det sammanhang i vilken den ges. På exempelvis kur-

ser med ihopdragna sammankomster, som riktar sig till kursdeltagare och 

studenter bosatta på annan ort, är det vanligt att basgruppsarbetet schema-

läggs, ibland med läraren tillgänglig för handledning. 

 
4 Höstterminen 2014 startar ett nytt magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt. 



14 

 

Under de tjugo år som gått sedan PBL infördes som pedagogisk modell har 

modellen, så som den tillämpas vid juridiska institutionen, naturligtvis ut-

vecklats och förändrats. Av de stora förändringarna kan nämnas förändring-

ar i högskoleförordningens examensbeskrivningar och införande av förvän-

tade studieresultat, där fokus flyttas från kursinnehåll och hur undervisning-

en bedrivs till kontroll av om kursmålen har uppnåtts. Vidare har studenter-

na blivit fler, exempelvis har antalet platser på juristprogrammet mer än 

fördubblats. Lärarkåren har delvis utökats och delvis bytts ut, där yngre 

förmågor ersatt dem som går i pension eller övergår till en annan karriär ut-

anför universitetet. Därtill kommer datoriseringen, där informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) skapar andra sätt att kommunicera, vilket ger 

nya möjligheter och utmaningar.  

Alla sådana faktorer inverkar förstås på vad som kan göras i undervis-

ningen och leder på sikt till att sättet att bedriva undervisning på förändras. 

Fortfarande utgår dock undervisningen från den grund som PBL byggdes 

upp utifrån; att arbeta med studerandeaktiva undervisningsformer där pro-

blemlösning sätts i förgrunden och att genomgående organisera studenterna 

i seminariegrupper och basgrupper. Diskussionen om PBL och hur under-

visningen bedrivs eller bör bedrivas är fortfarande levande vid juridiska in-

stitutionen, vilket inte minst visas genom bidragen i denna bok.  

Översikt av innehållet 
Bokens kapitel är samlade i tre delar. Den första delen innehåller kapitel 

som på ett eller annat sätt behandlar frågor om PBL som pedagogisk metod 

för lärandet. Kapitlen i bokens andra del behandlar före detta studenters re-

aktioner på och uppfattningar om PBL samt reaktioner och lärdomar av att 

sprida erfarenheter av PBL som pedagogisk metod till andra universitet och 

universitetsutbildningar. Bokens tredje del innehåller lärares beskrivningar 

och reflektioner av sina erfarenheter kring olika undervisningsfrågor. I ka-

pitlen finns flera beskrivningar av konkreta situationer om hur PBL görs 

och praktiseras vid juridiska institutionen. 

Del I – Om PBL som metod 

I kapitlet Om PBL – en modern medelålders metod argumenterar Ola Lind-

berg för att PBL, trots att metoden inte längre är ny, fortsätter att utmana en 

mer traditionell syn på metoder och praktiker inom högre utbildning. Han 

tar i kapitlet upp tre ”nyheter” med PBL som utgör paradigmatiska skift-

ningar från det som benämns traditionell pedagogik; en ny startpunkt för lä-

randeprocessen, ett nytt mål för lärandeprocessen samt en ny relation mel-
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lan lärare och student. Med hjälp av dessa tre nyheter förklaras också den 

grundläggande filosofin bakom PBL, och varför nya lärare och studenter 

fortfarande efter 20 år med PBL behöver lära sig lära problembaserat.  

Johan Holm utvecklar hur de generella idéerna om PBL omsätts i jurist-

programmet i Umeå i kapitlet PBL-baserad undervisning – utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter. Han utgår från formuleringarna om att utbildningen 

bygger på PBL snarare än att säga sig vara en PBL-utbildning, och ställer 

sig frågan om vad det har för betydelse för programmets utformning. En rad 

utmaningar för programmet tas upp. Förmåga att arbeta i grupp, vilket trä-

nas mycket i PBL, ställs mot erfarenheten att i arbetet som jurist ofta 

tvingas arbeta självständigt. Johan Holm tar också upp frågor om examina-

tion och hur prov och tentamina innebär svårigheter i ett PBL-system. Slut-

ligen presenteras två idéer för att utveckla och vitalisera pedagogiken i pro-

grammet; kamratutvärdering samt att basera undervisningen på spel. 

Mattias Hjertstedt och Anders Stening utvecklar i kapitlet PBL och 

Casemetodik – två exempel på fördjupningskurser i straffprocessrätt funde-

ringar kring förhållandet mellan den betydligt äldre Casemetoden (CM) och 

PBL. Genom presentation av två kurser med liknande innehåll, Straffpro-

cesskursen och Casekursen, diskuteras metoder, likheter och skillnader, och 

vad som skulle kunna tas tillvara av CM för att åstadkomma och utveckla 

det studerandeaktiva lärandet. Den särskilda form av CM som Anders Ste-

ning utvecklat presenteras och diskuteras också. Med tanke på Umeås vida 

tolkning av vad som kallas PBL blir slutsatsen att mycket av det som är 

fördelaktigt med CM kan rymmas även i dagens undervisning.  

Nästföljande kapitel Engaging Hypotheticals: PBL Pedagogy in Umeå 

from an American Perspective är författat av Elizabeth Perry, som genom 

sin bakgrund i både svensk och amerikansk juristutbildning har en unik er-

farenhet när det gäller att jämföra olika system och pedagogiska metoder. 

Hon presenterar Casemetodik för juridik (the Case Law method) som är den 

rådande metoden i USA och jämför med den variant av PBL hon senare 

mött i Umeå. Viktiga likheter och skillnader mellan utbildningarna i respek-

tive land redovisas. Slutsatsen blir en förhoppning om fortsatt pedagogisk 

utveckling för båda utbildningssystemen. Casemetodiken i USA skulle tjäna 

på att bredda sin pedagogiska repertoar och ta med influenser från PBL, 

medan Umeås PBL bäst utvecklas genom att fördjupa användandet av PBL.  

Del II – Röster om PBL 

Kapitlet Tankar från en försökskanin är författat av Malin Brännström, som 

tillhörde några av de första som genomgick juristutbildningen efter om-

läggningen till PBL-baserad utbildning hösten 1993. Efter en yrkeskarriär 

som innefattat bland annat förbundsjuristarbete och domarutbildning är hon 
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nu tillbaka som doktorand vid institutionen. Malin Brännström skriver om 

sina minnen av den tidiga versionen av PBL vid institutionen och framför-

allt om hur hon upplever att hon hade en fördel gentemot kollegor som läst 

vid andra orter. PBL gav, enligt henne, en bra träning att gripa sig an juri-

diska problem som hon hade stor nytta av i arbetslivet.  

Under många år har Ulf Israelsson sammanställt den enkät som varje år 

delas ut till de före detta studenter som avslutat programmet. I resultaten, 

vilka presenteras i kapitlet Vad tycker våra före detta juriststudenter om den 

utbildning de fått? framträder en bild av en majoritet som är nöjda eller 

mycket nöjda med sin PBL-utbildning. Ulf Israelsson redovisar även resul-

tatet av dåvarande Högskoleverkets (numera Universitetskanslersämbetet) 

utvärdering av hur väl programmet uppfyller målen i examensordningen. 

Slutsatsen blir att även om det finns områden att förbättra och arbeta vidare 

på så håller juristutbildningen vid Umeå universitet hög kvalitet och har 

nöjda studenter. 

Ruth Mannelqvist inleder kapitlet PBL och möten i akademin med att 

skriva om hur den nya undervisningsformen mottogs vid institutionen under 

de första åren av PBL. Blandade reaktioner bland både lärare och studenter 

ledde till slutsatsen att PBL till övervägande del var en positiv erfarenhet 

men att arbetssättet tar tid att etablera. Hon ger också i kapitlet en tillba-

kablick på hur juristutbildningens pedagogiska arbete har mottagits utanför 

institutionen genom åren. Hon konstaterar att även om det stora initiala in-

tresset har svalnat något så utgör juristutbildningens PBL fortfarande en vi-

taliserande kraft i pedagogiska diskussioner både inom och utanför univer-

sitetet.  

I nästföljande kapitel PBL på export – Laosprojektet skriver Ulf Vanne-

bäck om projektet att etablera en juristutbildning i Laos. Projektet innebar 

många ögonöppnare om förutsättningar som är lätta att ta för givna i en 

svensk utbildning, till exempel tillgång till läroböcker och lokalernas ut-

formning. Försöken att använda PBL innebar också speciella utmaningar i 

en utbildningskultur som på många sätt var radikalt annorlunda än den 

svenska. Ulf Vannebäck avslutar med några reflektioner om vad vi kan lära 

av utblickar och att ta del av andra länders utbildningstraditioner, innova-

tioner och utmaningar.  
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Del III – PBL i praktiken 

Lena Landström skriver i sitt kapitel Lärarens roll vid PBL om de olika rol-

ler en lärare intar vid de undervisningsmoment som kan ingå i PBL. Hon 

beskriver läraren som manusförfattare, som kunskapsförmedlare, som dis-

kussionsledare, som vägledare, och slutligen läraren som åskådare och 

kommentator. Lena Landström argumenterar för att PBL ger goda möjlig-

heter för läraren att inta olika roller och självständigt anpassa upplägg av 

kurser för det som passar bäst för denne och för kursens mål. 

I kapitlet Mikrosocialt samspel vid PBL-seminarier skriver Maria Eklund 

konkret om sina erfarenheter av att leda PBL-seminarier och det ”mikro-

sociala” spelet under dessa. Ett spel som trots sin vardagliga snarare än äm-

nesanknutna karaktär kan vara helt avgörande för gruppens funktion och 

seminariets utgång. Hon beskriver situationer när läraren, trots den tillbaka-

hållna stil som PBL föreskriver, kan eller bör ingripa för att få till en så god 

atmosfär som möjligt under seminarier. Detta alltmedan läraren behåller sin 

roll som ”guide” för lärandet snarare än rollen som en auktoritet. Maria 

Eklund beskriver grupptyper, typiska handlingar för enskilda studenter, hur 

olika situationer kan påverka grupper, och hur läraren kan förhålla sig till 

allt detta. Hon ger många personliga funderingar avseende seminariets form 

och särskilt den speciella stämning som kan skapas av grupper och enskilda 

studenter under PBL-seminarier.  

Lina Grundin skriver om sina tankar och praktiska erfarenheter av att 

leda seminarier och konstruera relevanta seminarieuppgifter i kapitlet Om 

seminarier. Hon argumenterar för en PBL-lärarroll som innebär ett aktivt 

medansvar för studenters lärande, där lärarens uppgift är att bidra till god 

stämning och att skapa intresse för ämnet. Slutligen visar Lina Grundin ge-

nom ett exempel från en av hennes kurser hur detta kan åstadkommas ge-

nom uppgiftens konstruktion och sättet att leda seminariet.  

Signe Lagerkvist skriver i kapitlet Att introducera juridik och juridisk 

metod på andra utbildningar om sina erfarenheter av att undervisa blivande 

miljöinspektörer i juridik. Att anknyta juridikkunskaperna till den praktiska 

yrkesverksamhet studenterna kommer att möta är av yttersta vikt, menar 

hon. Hon har därför ägnat tid åt att besöka framtida arbetsplatser för miljö-

inspektörer för att på så sätt bilda sig en uppfattning om hur de använder ju-

ridik och juridisk metod i sitt arbete. Signe Lagerkvist skriver vidare om hur 

hon undervisar i juridisk metod och använder fall som förhoppningsvis 

både intresserar studenter och anknyter till det yrke studenterna kommer att 

inneha i framtiden. 

I kapitlet PBL inom polisutbildningen av Kajsa Henning-Mäki beskrivs 

de särskilda förutsättningar som gäller vid PBL-undervisning av blivande 

poliser. I sin text ger hon inledningsvis en personlig tolkning av vad PBL 
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betyder utifrån de ganska vaga formuleringar som finns i teori och i kurs-

planer. Vidare formulerar hon lärarens uppgift som att hjälpa studenterna att 

bli ”flygfärdiga”. Kajsa Henning-Mäki argumenterar också för att PBL 

rimmar mycket väl med de krav på framtidens poliser som ställs i statliga 

utredningar. I kapitlets avslutande del presenteras två exempel på när hon 

anser att PBL har fungerat i undervisningen av blivande poliser.  

Studenter vid ett universitet kan också vara äldre yrkesverksamma som 

går en fortbildning. Nina Nilsson skriver i bokens avslutande kapitel, Att 

undervisa yrkesverksamma studenter, om erfarenheterna av att undervisa 

yrkesverksamma icke-jurister i juridik, i hennes fall främst yrkesverksamma 

rektorer och poliser. Att undervisa äldre yrkesverksamma ställer andra krav 

på läraren. Dels är gruppen annorlunda och drivs av andra typer av motiva-

tion än de yngre studenterna, dels efterfrågar studentgruppen klarare kopp-

ling mellan det teoretiska som studeras och deras respektive yrkesverksam-

het. Nina Nilsson delar i kapitlet med sig av funderingar och råd inför att 

undervisa yrkesverksamma.  
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DEL I – OM PBL SOM METOD 
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Om PBL – en modern medelålders 

metod 

Ola Lindberg 

Problembaserat lärande (PBL) är inte längre en helt ny metod. Trots det in-

nehar metoden på många håll rollen som utmanare till en traditionell under-

visning, och utbildningar som använder PBL utgör undantag snarare än re-

gel. Det finns förstås olika tidshorisonter och olika måttstockar för att av-

göra om ett fenomen kan betraktas som nytt eller föråldrat, modernt eller 

passé. En mobiltelefon är knappast ny om den är ett år gammal, medan en 

politisk filosofi kan ses som ny trots att den uppkom för över hundra år se-

dan. För pedagogiska teorier och metoder verkar det också förhålla sig så 

att en metod kan ha ganska många år på nacken men ändå betraktas som en 

nymodighet. Skolor, högskolor och universitet är, som vi har sett genom 

otaliga politiska reformer på området, tröga institutioner som är svåra att 

förändra. Trots att PBL som metod är närmare 40 år gammal och trots att vi 

med denna bok firar att metoden använts i 20 år vid juridiska institutionen i 

Umeå, ses PBL fortfarande som en ny eller modern pedagogik. Inte heller 

sällan som något hotfullt eller ”flummigt”.  

I detta kapitel har jag valt att presentera tre nyheter beträffande PBL 

vilka jag uppfattar som avgörande för att förstå och ta till sig idén med pro-

blembaserat lärande. Jag kommer därmed att beskriva PBL i första hand ut-

ifrån några centrala föreställningar och förutsättningar inom PBL som bry-

ter med vad som oftast benämns traditionell pedagogik. Vad som egentligen 

menas med traditionell pedagogik kan vara värt att ifrågasätta, men för ar-

gumentationen jag för fram räcker det att tänka på traditionell pedagogik 

som en pedagogik vilken utgår från läraren. En pedagogik där läraren lär ut 

ett bestämt innehåll och sedan genom examination kontrollerar att studenten 

lärt sig detta innehåll.  
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I det följande ska jag beskriva på vilka sätt PBL skiljer sig från denna trad-

itionella pedagogik. För den som vill läsa mer om metodens grunder re-

kommenderas den utmärkta uppställning som gjorts av Roar Pettersen i 

boken ”Kvalitetslärande i högre utbildning” eller boken ”Problembaserat lä-

rande” av Henry Egidius.5 Förutom dessa texter och en del av den stora 

mängd forskning som bedrivits på området relaterar jag också till de intryck 

av juristprogrammet i Umeå som jag fått under mitt arbete som pedagogisk 

konsult vid institutionen.  

Problembaserat lärande i korthet 
PBL utvecklades från början vid McMasteruniversitetets läkarutbildning 

och uppkom delvis som en följd av en kritik av den alltför faktainriktade 

utbildningen och delvis som en följd av landvinningar inom kognitiv psyko-

logi.6 Den närbesläktade Case-metodiken har dock funnits sedan 1900-talets 

början och användes i utbildningar inom ekonomi och juridik. Faktum är att 

denna uppdelning i metod efter ämne och fakultet har varit bestående och 

att PBL inom ett ämne som juridik är något av en udda fågel i ett internat-

ionellt perspektiv. Så pass udda, verkar det, att Maria Tzannes skriver föl-

jande: 

 

Apart from the University of Limburg at Maastricht there is no significant 

example of the use of PBL in academic legal education.7 

 

Om detta förbiseende av exempelvis Umeås och Uppsalas juristutbildningar 

ska lastas författaren eller marknadsföringen av de svenska programmen lå-

ter jag vara osagt. Klart är dock att PBL i mycket hög grad har haft sin ut-

bredning främst inom de medicinska och tekniska ämnena.  

Vi ska dock inte ledas att tro att PBL är alltigenom omhuldat inom dessa 

ämnen. Också här ser många lärare och studenter på PBL med misstänk-

samhet.8 Inte heller ger den stora mängd forskning som bedrivits något 

tvärsäkert svar på vilken metod som är ”bäst” – PBL, Casemetodik, tradi-

tionell pedagogik eller någon annan form, vilket jag ska återkomma till.  

Som vi ser i exempelvis Ruth Mannelqvists kapitel i denna bok, där hon 

beskriver sina erfarenheter av att föreläsa om juristutbildningens pedagogik 

på andra håll, finns det också många som är av den åsikten att PBL som 

 
5 Egidius, 2011, Pettersen, 2008. 
6 Pettersen, 2008. 
7 Tzannes, 2010, s. 189. 
8 Se till exempel Tärnvik, 2007. 
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metod ska bedrivas på ett visst sätt för att få kallas PBL. Debatten om detta 

ämne – vad är PBL och vad är annat? – har fortgått över decennierna. Vissa 

försök till definierande karakteristika har gjorts, främst för att möjliggöra 

forskning om PBL:s effektivitet kontra andra metoder.9 En av de mest cite-

rade är en metastudie som slår fast sex centrala kännetecken för en PBL-

utbildning och som författarna menar inte är ”förhandlingsbara” om en ut-

bildning ska få kallas PBL:10 

 

 Lärandet är studentcentrerat 

 Lärandet sker i små studentgrupper 

 Läraren är facilitator eller handledare istället för att lära ut 

 Studenterna arbetar med autentiska problem 

 Problemen som presenteras används som redskap för att uppnå de 

kunskaper och färdigheter som krävs för att i sinom tid kunna lösa 

problemet på egen hand 

 Ny information förvärvas genom självstyrt lärande 

 

Vidare brukar PBL också beskrivas som en modell som består av en fast ar-

betsgång bestående av sju steg.11 Denna 7-stegsmodell är egentligen en ut-

veckling av McMastermodellen från universitetet i Maastricht som fått stort 

inflytande, bland annat i svenska varianter av PBL. De sju stegen innebär 

kortfattat en arbetsgång under vilken studenterna tar sig an det presenterade 

problemet. Följande lista på PBLs sju steg finns i lite olika varianter bero-

ende på vilken version av PBL som beskrivs, men beståndsdelarna är unge-

fär desamma. Under arbetet ska studenterna: 

 

1. Första mötet: Skaffa en uppfattning om situationen 

2. Identifiera och avgränsa problem (huvudteman) 

3. Föreslå möjliga förklaringar, orsaker, samband och hypoteser 

(brainstorming) 

4. Diskutera och förhandla om förklaringar och samband 

5. Formulera behov för vidare lärande och kunskapsinhämtning 

6. Studera individuellt, inhämta ny kunskap 

 
9 I mitt tycke är det viktigt att göra denna åtskillnad; vad är föreskrivande för hur vi ska arbeta 

och vad är föreskrivande för att forska på/jämföra pedagogiska modeller? 
10 Dochy et al., 2003.  
11 Pettersen, 2008. 
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7. I det andra mötet om uppgiften: sammanfatta, integrera och applicera 

nyförvärvad kunskap. 

 

I hela denna process sitter läraren med i rollen som handledare, ställer frå-

gor och återför diskussionen till processens steg.   

Under mitt arbete med juristprogrammet har jag med tiden kommit till 

den slutsatsen att dessa sju steg har inkorporerats i vad lärare och forskare 

vid institutionen benämner träning i ”juridisk metod”. Denna metod kan så-

ledes med fördel användas även i arbetet som jurist, vilket beskrivs utförli-

gare i Malin Brännströms kapitel i denna bok, där hon berättar om erfaren-

heterna av att ha varit student i en av de första årskullarna där PBL använ-

des.  

Huruvida alla dessa sex karaktäristika och sju steg gäller för kurser inom 

juristprogrammet vid Umeå universitet kan jag inte uttala mig om. Förmod-

ligen gäller de för vissa kurser men långt ifrån alla. I likhet med många 

PBL-utbildningar har juristprogrammet i Umeå valt att inte definiera sig 

som utövare av en ”stark” form av PBL. Juridiska institutionen vid Umeå 

universitet har istället valt att använda en sorts hybrid. I utbildningsplanen 

för programmet står att utbildningen ”… bygger på ett problembaserat lä-

rande, där den enskilde studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre 

grupper utgör basen för lärandet”. Avsteg från, och egna varianter av, en 

mer renlärig PBL är således tillåtet inom Umeås juristutbildning. Det jag 

har sett av Umeås juristutbildning talar för att institutionen praktiserar en 

svagare variant av PBL, ibland i litteraturen omnämnt som ”pbl” med små 

bokstäver. De starka varianterna, som då skrivs ”PBL”, utgår i stor ut-

sträckning från antingen McMasters originalmodell eller Maastrichtmo-

dellen. I nästa kapitel utvecklar Johan Holm diskussionen om skillnader 

mellan att vara en PBL-utbildning respektive vara en utbildning som byg-

ger på PBL. 

Vad är då det särskiljande och det nya med PBL? Varför uppfattas meto-

den fortfarande som något radikalt annorlunda än vår vardagliga uppfatt-

ning om hur undervisning ska bedrivas och lärande ske? I det följande re-

dogör jag för tre nyheter som jag menar utgör det revolutionerande med 

PBL i förhållande till traditionell undervisning. Det är också i dessa tre 

punkter som det verkar svårast att förena en vardaglig syn på vad undervis-

ning ska vara med filosofin bakom PBL. Dessa nyheter ska förstås som pa-

radigmatiska skiften från en traditionell undervisning till en problembase-

rad. Att förstå och praktisera dessa tre nyheter är vidare nyckeln till att få ut 

så mycket som möjligt av metoden, för både studenter och lärare. 
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En ny startpunkt för lärande 
Den första nyheten med PBL handlar om vilken utgångspunkt lärandepro-

cessen ska ha. Förenklat skulle en traditionell pedagogik kunna beskrivas 

utifrån följande figur. 

 

Figur 1 Lärandeprocess i traditionell pedagogik (förmedlingspedagogik). 

 

I en förmedlingspedagogisk process utgår lärandet från ett antal kunskaper, 

färdigheter eller förhållningssätt som studenter eller elever ska tillägna sig. 

Själva pedagogiken ligger i lärarens förmåga att lära ut, att förklara, levan-

degöra och begripliggöra materialet på ett sådant sätt att studenterna förstår 

och tillägnar sig de önskvärda kunskaperna. Till detta synsätt kan exempel-

vis uttryck som att ”vara pedagogisk” härledas, vilket fortfarande i högsta 

grad lever kvar som en grundföreställning om hur en lärare ska vara. En bra 

lärare likställs i mångt och mycket med en duktig föreläsare. Studenterna 

lär genom att lyssna, läsa och studera det material som presenterats, och se-

dan kontrollerar läraren att studenterna lärt genom någon form av prov eller 

examination. Denna examination ges utifrån det föreskrivna innehållet och 

stäms av mot detta. En grundföreställning i förmedlingspedagogisk tradition 
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är att teori kommer före praktik. Först ges en teoretisk genomgång och se-

dan får studenter öva genom att applicera teorin i praktiska exempel. Många 

känner säkert igen sig i exempel från genomgången skolgång där läraren 

först föreläser och sedan får eleverna en praktisk uppgift eller ett problem 

att lösa.  

Ett av de mest radikala förslagen när PBL kom till var att lärandet inte 

längre skulle ha sin startpunkt i en föreskriven lista av kunskaper och fär-

digheter. Istället skulle undervisningen börja i situationer som liknade de 

studenterna senare skulle möta i arbetslivet. PBL, åtminstone i sina ”starka” 

varianter, sätter istället problemet som startpunkten för lärandeprocessen. 

Därefter bestämmer studenterna i samråd med lärare eller handledare vad 

som ska läras.  

 

 

 

Figur 2 Problembaserad lärandeprocess. 
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Studenterna presenteras för en situation som är autentisk, i den meningen 

att det är en situation som de kan förväntas möta i praktiskt arbete. Det kan 

vara ett möte, en arbetsuppgift eller en kritisk händelse av något slag. Inom 

medicinsk utbildning har simulerade patienter, alltså skådespelare som låt-

sas vara vårdsökande patienter, länge använts för att uppnå autenticitet utan 

att äventyra patientsäkerheten. Vidare ska problemet vara på rätt nivå för att 

både väcka nyfikenhet, vara utmanande och samtidigt inte för svårt eller 

oöverstigligt i relation till studentens kunskapsnivå.12 

Nathanson för ett resonemang kring hur ett problem bäst ska beskrivas.13 

Han menar att för att vi ska ha ett problem överhuvudtaget behövs två kom-

ponenter: För det första behöver vi ett mål som vi vill uppnå. För det andra 

behöver vi någon typ av hinder på vägen för att uppnå målet. Utan hinder – 

inget problem. Hindret eller svårigheterna för att nå vårt mål är det som ut-

gör kärnan i alla typer av problem.  

Kännetecknande för PBL som metod är dock att börja processen innan 

ett strukturerat problem är etablerat. Vardagen som professionell presente-

rar sig inte som färdiga problem där vi genast förstår både målet (vad vill 

jag uppnå) och hindret (vad står i min väg för att uppnå målet). Istället pre-

senterar sig vardagens situationer på sin höjd som gåtfulla eller otillfreds-

ställande, och där min första uppgift blir att sortera information och intryck 

till ett problem som jag kan gripa mig an.14 Denna uppställning och sorte-

ring av problemet ska sedan styra vad jag behöver lära mig för att lösa pro-

blemet.  

För att ta ett exempel, hämtat från en tentamen i familjerätt (från en an-

nan utbildningsort): 

 

Anna och Adam är sambor. Plötsligt avlider Adam. Anna har två barn sedan 

ett tidigare äktenskap och Adam har två barn, Anders och Agda, med en ti-

digare sambo. Den egendom som finns är (…) Anna äger inget. Fördela 

egendomen med anledning av dödsfallet. 

 

Förespråkare för PBL skulle hävda att ovanstående problem inte presenteras 

i den form som förespråkas inom metoden. Istället är det snarare en praktisk 

övning där problemet redan är givet. Problemet är därmed inte autentiskt, 

på det sättet att problem i arbetet som exempelvis familjerättsadvokat inte 

presenterar sig i denna form.  

 
12 Se till exempel Hmelo-Silver 2004, s. 244. 
13 Nathanson, 1989. 
14 Här finns också en av de mest uppenbara skillnaderna mellan en undervisning som bygger 

på Casemetodik, där problemet oftast är givet av läraren och där undervisningen i huvudsak 

centreras kring att diskutera lösningar på detta problem. 
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Ett autentiskt problem skulle snarare presentera sig så att det är en gråtande 

Anna som just blivit änka som familjerättsadvokaten har framför sig. Ad-

vokaten behöver ställa frågor till Anna, sortera ut väsentlig information och 

skaffa sig ett första intryck om vad som behöver göras. Här är tanken att 

studenterna ska tillåtas använda sin egen kunskapstörst för att lära sig vad 

de behöver kunna. Kanske är det någon som efterfrågar färdigheter att in-

tervjua, att ge ett korrekt bemötande och att ge svåra besked. Andra kanske 

dyker direkt på rättsregler och lagrum, medan ytterligare andra ser kun-

skaper i att räkna ut hur egendomen ska fördelas som första prioritet. Ett 

studentstyrt lärande, vilket är grunden i PBL, är just att utgå från vad som 

upptar studenterna i den situation som presenteras för dem. Att verkligen 

låta problemet vara startpunkten för lärande är en av huvudnycklarna i att 

förstå filosofin bakom PBL. 

I övergången från en traditionell pedagogik till ett problembaserat lä-

rande finns uppenbara svårigheter att byta startpunkt från lärarens före-

skrivna lista till ett praktiskt problem. För det första bryter de problembase-

rade idéerna med många grundföreställningar om vad utbildning är – före-

ställningar som finns hos både studenter och lärare. Oro uppstår över 

huruvida studenter verkligen tillägnar sig allt det som den ”gamla” pedago-

giken avsåg att ge. Ämnesexperter oroar sig över att djup och bredd går för-

lorade. Vidare är det svårt för både lärare och studenter att tänka sig att an-

gripa ett problem utan att först ha en teoretisk genomgång, och att genom 

denna genomgång ge några grundläggande verktyg för att ta sig an proble-

met. För det andra finns den traditionella pedagogiken högst påtagligt in-

korporerad i själva utbildningsorganisationen, i form av regelverk för exam-

ination, kursplaner med kunskapsmål, lokaler (föreläsningssalar), och inte 

minst, i hur resurser fördelas.  

Med dessa svårigheter i beaktande är det lätt hänt att PBL istället för att 

genomsyra en utbildning används enbart som en metod för undervisning 

som ersätter traditionella föreläsningar och seminarier. Om PBL enbart er-

sätter punkt 2 och 3 i en i övrigt traditionell utbildningsprocess (figur 1), 

finns en stor risk att PBL som metod misslyckas med att infria förväntning-

arna. Då finns fortfarande en föreställning om ett innehåll som läraren be-

stämmer och en examination i förhållande till detta innehåll, medan själva 

undervisningen egentligen handlar om något annat. Krasst är det så att för-

medlingspedagogiken är betydligt bättre på att uppnå resultat utifrån ett på 

förhand bestämt kunskapsmaterial som ska läras in än vad PBL är. Det är 

faktiskt så att PBL har visat sig vara en sämre metod för att lära sig kun-

skaper än traditionell pedagogik överhuvudtaget, vilket blir utgångspunkten 

för nästa avsnitt.  
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Ett nytt mål för lärande 
Den andra nyheten med PBL handlar om vilket mål lärandet bör ha och vil-

ket resultat som är eftersträvansvärt. Missnöjet med det rådande sättet att 

undervisa inom amerikansk läkarutbildning under 1970-talet rörde i hög 

grad studenter som kom ut som praktiserande läkare, sprängfyllda med fak-

takunskap men utan förmåga att koppla denna kunskap till situationer de 

mötte i praktiken.  

Det har forskats väldigt mycket om PBLs effektivitet som lärandemetod. 

Många av studierna är direkta jämförelser mellan en traditionell pedagogik 

(i huvudsak baserad på föreläsningar) och en problembaserad utbildning. 

Viktigt att komma ihåg är dock att denna uppsjö av studier främst är ge-

nomförda inom medicinutbildningar, där PBL är betydligt vanligare. Möjli-

gen ska forskningsresultat som rör PBL som metod tolkas med viss försik-

tighet när vi applicerar dem på utbildningar i juridik.  

Studierna som jämför PBL med traditionell pedagogik samlas med jämna 

mellanrum i så kallade metastudier, där resultaten av de individuella studi-

erna vägs ihop. Strobel och van Barneveld publicerade 2009 en artikel där 

metastudierna i sin tur vägts ihop för att ge den hittills mest kompletta bil-

den av PBLs effektivitet vid bedömning av olika kunskaps- och färdighets-

mått.15 Tabell 1 visar en översikt av resultatet.  

Studien rapporterar om PBLs effektivitet när det gäller test av studenter-

nas kunskap på både kort och lång sikt. Med kort sikt menas test i nära an-

slutning till att kunskaperna inhämtats och med lång sikt menas test efter att 

en längre tid passerat. I tester jämförs kunskaper och färdigheter hos stu-

denter som har genomgått utbildning baserad på PBL med kunskaper och 

färdigheter hos studenter som genomgått traditionell utbildning. Vidare 

jämförs tester av färdigheter, så som att analysera ett fall samt observation 

av studenten under arbete. Under rubriken ”blandad kunskap och färdighet” 

testas sådant som kräver både kunskap och färdighet i kombination, såsom 

muntliga presentationer. Slutligen testas också sådant som kategoriserats 

som varken kunskap eller färdighet, i detta fall hur nöjda studenterna upp-

lever sig vara med utbildningen samt hur anställningsbara studenterna är.  

  

 
15 Strobel och Barneveld, 2009. 
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Tabell 1. Sammanvägning av åtta metastudier som jämför traditionell pe-

dagogik med PBL  

 

Typ av tester  Sammanvägd trend Best practice 

Kunskap  Kort sikt Trad. Traditionell  

pedagogik  Lång sikt 

 

PBL 

Färdighet Analys av fall PBL 

PBL  Observation 

 

PBL 

Blandad kunskap 

och färdighet 

(t.ex. muntlig pre-

sentation) 

 

PBL PBL 

Varken kunskap el-

ler färdighet 

Lärarnöjdhet PBL 

PBL 
Studentnöjdhet PBL 

Anställningsbarhet PBL 

 

 

I nästan alla fall där kunskaper testas i tentamina och prov i högskolan är 

det kunskap i det korta perspektivet vi talar om. Kunskap i det korta per-

spektivet är också det som testats mest i studierna som sammanvägts i tabell 

1 (endast tre av studierna uttalade sig om kunskap i det långa perspektivet 

varav två utföll med fördel PBL).  

Tabellen ger oss en hel del att fundera på. När det gäller att lära sig kun-

skaper är alltså traditionell pedagogik bättre än PBL. Vi kan alltså inte 

hävda att det vi gör inom Umeås juristutbildning är ett bättre sätt att för-

medla eller lära in kunskap i ämnet juridik. Däremot är PBL ett bättre sätt 

att lära sig färdigheter, bidrar (generellt sett) till nöjdare studenter och lärare 

och bidrar också till högre grad av anställningsbarhet hos de studenter som 

genomgått utbildningen. Vi måste därmed förstå det som att vi genom PBL 

har ett nytt huvudmål för lärande. Skiftet i målsättning skulle kunna ställas 

upp som följer: 

 

 Är målet att lära sig kunskaper i juridik genom PBL? 

 

eller: 

 

 Är målet att lära sig arbeta som jurist genom kunskaper i juridik?  
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Ska vi tro forskningen om PBLs effektivitet gör vi således mest rätt om vi 

överger det förra av dessa mål till förmån för det senare. Vi som lärare i 

högre utbildning gör helt enkelt bäst i att inte tro att PBL är ett bättre sätt att 

lära sig det som en traditionell pedagogik tillhandahöll. Då riskerar vi att bli 

grundligt besvikna. Istället bör vi se valet att använda PBL som en mer ge-

nomgripande förändring av utbildningen, där huvudmålet för lärandet skif-

tat från kunskap till handling.  

En ny relation mellan lärare och student 
Den tredje och sista nyheten som presenteras rör relationen mellan lärare 

och studenter. Det som för lärare ofta upplevs som den stora nyheten är den 

förändrade lärarroll som följer av en pedagogik som bygger på PBL. Plöts-

ligt ska läraren inte vara en auktoritet längre. Läraren ska inte längre ge ut-

förliga och raka svar på frågor som studenterna ställer och ska inte heller 

berätta eller föreläsa om ett ämne som denne behärskar väl. Många lärare 

upplever frustration över denna ordning och inte sällan motvilja. Är mitt 

yrke och min kunskap plötsligt värdelösa? Är studenternas trevande försök 

till resonemang lika goda som mina, som backas upp av år av forskning och 

förkovran? Många nya PBL-lärare jag har träffat vittnar om en osäkerhet 

kring rollen. Får jag svara på frågor? Får jag ställa frågor? Får jag leda dem 

rätt när de har gått bort sig? Det verkar i förstone som att min roll som kun-

skapsförmedlare har ersatts av en som lägger schemat, sitter passivt under 

det att studenterna diskuterar och som sedan examinerar, alltmedan allt 

egentligt lärande görs av studenterna själva.  

Inget kunde dock vara mer osant än att säga att läraren i en PBL-

utbildning skulle vara reducerad till en passiv administratör av studenters 

egna lärande. Faktum är att en av PBL-metodens anfäder anser att handled-

ningen under problemlösningens gång betecknas som nyckelelementet i det 

problembaserade lärandet.16 Barrows uttrycker också att det är mer rimligt 

att tala om lärares och studenters medansvar för lärprocessen än att det är 

fråga om enbart ett studentansvar.  

Läraren i en PBL-utbildning måste på ett annat sätt än i rollen som äm-

nesexpert och föreläsare ta ett steg tillbaka och låta studenternas röster hö-

ras. Detta innebär dock inte att läraren måste vara passiv. Genom frågor och 

förslag kan läraren guida studenterna effektivt utan att i varje stund ome-

delbart tillhandahålla ”rätt svar”. I många PBL-varianter är läraren även i 

 
16 Barrows, 1985. 
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rollen som expert på ett ämne en värdefull kunskapskälla genom att studen-

terna kan rikta sina frågor till denne. 

Rollen som administratör av lärande är dessutom inte begränsad till att 

lägga schema. Det krävs mycket av ett problem för att det ska fungera in-

spirerande och ge studenter chans att själva utveckla sina kunskaper i ett 

ämne. Vidare är arbetet med att ge feedback, examinera och utvärdera pro-

cessen helt nödvändigt för att PBL ska lyckas. I ett helhetsperspektiv inne-

bär lärarrollen i PBL en rad olika saker som kräver stora kunskaper och 

mycket erfarenhet: 

 

When one considers the time required to develop a problem, oversee and as-

sist students throughout the project, encourage students to be more inde-

pendent, and assess and evaluate the success of the problem as well as stu-

dents' performance, it is clear that the teacher's role is vital for the effective-

ness of this learning experience. In fact, many teachers think the PBL pro-

cess requires more work than traditional lecturing, although it also offers 

greater rewards in exchange.17  

 

Steget från att vara en expert som lär ut till att vara en handledare som gui-

dar är för många lärare en lättnad och glädje och innebär en närmare kon-

takt och bättre insyn i studenternas liv och sätt att resonera. För andra är 

övergången mellan rollerna inte lika enkel, särskilt om den kombineras med 

en oro för bristande kunskaper inom dennes expertområde. Det kan hos lä-

rare också finnas en stark och svårstoppbar vilja att styra studenterna rätt 

och att tala om för dem vad de borde göra istället för att göra på det sätt 

studentgruppen valt. Viktigt då är att komma ihåg en av grundidéerna med 

PBL: lärande sker genom att handla och ta ansvar för konsekvenserna. Som 

lärare finns du där som resurs, som guide och för att ge feedback på studen-

ternas förslag till lösningar. Det ger betydligt mer i lärandesynpunkt att 

misslyckas på egen hand än att någon annan visar hur någonting ska göras. 

Detta så klart så länge ”misslyckandet” tas om hand på rätt sätt, analyseras 

och diskuteras med en skicklig och lyhörd handledare.  

Motstånd i lärarkåren har rapporterats från många lärosäten vid över-

gången till PBL.18 Det rapporteras också om motstånd från studenthåll. PBL 

innebär för dem ofta ett radikalt annorlunda arbetssätt mot tidigare sätt att 

studera.19 Studenter kan bli frustrerade över att läraren inte förser dem med 

kunskap och verktyg och att de därigenom tvingas göra allt arbete själva. 

Arbetsbördan upplevs öka med ett arbetssätt som bygger på PBL. Vidare är 

 
17 Delisle, 1997, s. 14. 
18 Boud och Feletti, 1998. 
19 Winsor, 1991. 
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det vanligt att studenter känner att det stora arbete de lägger på PBL inte i 

motsvarande grad ”belönas” i form av högre betyg.  

Både lärare och studenter behöver därmed tid och stöd för att lära om till 

lärare och studenter i en utbildning som bygger på PBL. Inte sällan är det 

månader av arbete som krävs. För att PBL ska lyckas behöver denna tid för 

omställning bli en integrerad del av arbetet, både för studenter och för nya 

lärare. Klart är dock att de allra flesta, både studenter och lärare, är huvud-

sakligen nöjda med att gå igenom denna förändrade relation under pro-

grammets gång. Det visar forskningen, lärares och studenters egna erfaren-

heter, och inte minst de resultat av programutvärderingen som Ulf Israels-

son presenterar i sitt kapitel i denna bok.  

Arbetet fortsätter… 
Arbetet att utveckla pedagogiken vid juridiska institutionen fortsätter. De 

tre nyheter som en PBL-utbildning kräver fortsätter att utgöra en utmaning 

för lärare och studenter. I spänningsfältet mellan våra traditionella föreställ-

ningar om hur utbildning ska bedrivas och det ”nya” som PBL innebär hän-

der mycket spännande för varje ny årskull studenter som kommer till in-

stitutionen. Vidare finns många intressanta grepp och infallsvinklar från 

andra pedagogiska teorier och metoder som kan vitalisera och utveckla 

undervisningen, utan att vi för den skull behöver lämna det paraply av prak-

tiker som problembaserat lärande utgör.  

Även om det inte är den starka versionen av PBL som praktiseras vid ju-

ridiska institutionen är det min uppfattning att de tre nyheterna som beskri-

vits i detta kapitel i stort sett har införlivats i den undervisning som bedrivs 

vid institutionen. Lärare grundar sin undervisning i problemsituationer där 

studenterna guidas till att hitta det juridiska problemet och föreslå lösningar. 

Det talas mindre om stoff, material och fasta kunskaper när målet med ut-

bildningen diskuteras, och desto mer om färdigheter och förmåga att han-

tera den juridiska metoden i olika sammanhang. De flesta lärare jag träffat 

tycker också att rollen som handledare snarare än kunskapsförmedlare är 

givande. Även om lärare alltid kan utvecklas i sin roll och i sina färdigheter 

som facilitator upplever jag att de flesta känner sig trygga i den rollen och 

vill fortsätta med den.  

Givetvis finns det mycket som fortfarande går att utveckla med pedago-

giken inom juridik. Det vi just nu arbetar mest med handlar om att låta för-

ändringarna även genomsyra examinationen. Det är en svår utmaning, inte 

enbart för att en examination som rimmar med PBL stundtals krockar med 

föreställningar om examination i traditionell pedagogik. Också i regelverk 
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och praxis kring tentamina och prov finns flera hinder för en examination 

som bättre speglar PBL. En examination som dessutom ger studenterna 

bättre betalt för det arbete de lägger i basgrupperna. 

I bokens resterande kapitel får vi se lärare vid institutionen berätta om 

hur de förhåller sig till PBL och de nyheter som här beskrivits. Särskilt i 

bokens del III – PBL i praktiken, delar lärarna med sig av konkreta erfaren-

heter av, och tankar kring, hur de gör PBL i deras undervisningspraktik.  
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PBL-baserad undervisning –  

utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

Johan Holm 

Vid det första mötet med den juridiska institutionen vid Umeå universitet 

presenteras den pedagogiska modellen vid juristprogrammet som att den 

”… bygger på problembaserat lärande…”.20 Eftersom det är lärare och 

forskare i juridik som står bakom texten på hemsidan så kan vi utgå från att 

det inte är någon slump att orden ”bygger på” har valts. Vad är skillnaden 

mellan en utbildning som ”är” problembaserat lärande och en som bara 

”bygger på” detta? För att undersöka denna fråga kommer jag att redogöra 

för den traditionella definitionen av problembaserat lärande (PBL) samt 

jämföra denna definition med hur den pedagogiska modellen vid den juri-

diska institutionen vid Umeå universitetet (nedan: juridiska institutionen) 

beskrivs och ser ut i praktiken. Därefter kommer jag att beskriva vilka kon-

sekvenser som avvikelserna från den traditionella PBL-modellen kan få 

samt vilka skäl det kan finnas för att avvika från denna modell. Jag kommer 

också att diskutera hur examinationsformerna kan påverka inlärningen för 

studenterna som studerar vid den juridiska institutionen.  

Vad är PBL? 
Problembaserat lärande växte fram som en metod för undervisning runt år 

1970. Det var inledningsvis framförallt vid läkarutbildningar som metoden 

användes. Metoden har därefter spritt sig till många lärosäten och till föru-

tom utbildningar på hälso- och sjukvårdsområdet också till bland annat lä-

 
20 Juridiska institutionen vid Umeå universitets hemsida, 2013.  
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rar- och juristutbildningar. Numera tillämpas PBL framförallt inom olika 

typer av professionsutbildningar på högskola och universitet men också 

inom vidareutbildningar på företag och även på grundskola och gymna-

sium. 

PBL innebär enligt de flesta beskrivningar att undervisningen sker i små 

grupper om fem till åtta personer vilka självständigt men under en lärares 

överinseende försöker lösa uppgifter som de tilldelas av läraren. Läraren har 

en tillbakadragen roll och fungerar som guide och handledare och inte som 

någon som sitter inne med alla de rätta svaren. Sammankomsterna sker van-

ligtvis ett par gånger i veckan. Vid det första tillfället analyseras problemet 

vilket har presenterats för gruppen och deltagarna i gruppen kommer över-

ens om vilken litteratur de behöver studera för att komma vidare. Vid det 

andra tillfället sker den egentliga problemlösningen. Eventuellt fortsätter 

problemlösningen vid ytterligare tillfällen.21 

Traditionellt har det ansetts att arbetet med PBL ska ske i sju steg efter 

det att problemet har presenterats för gruppen: 22 

 
1. Problemet läses högt och begrundas. Termer och begrepp klargörs. 

2. Problem och delproblem identifieras. 

3. Problemet analyseras genom att hypoteser genereras och förslag till åtgärder tas 

fram. 

4. Rensning och strukturering av hypoteserna görs. 

5. Behovet av kunskapsinhämtning formuleras. 

6. Kunskapen inhämtas. 

7. Kunskaperna används för att lösa problemet och delproblemen.  

I litteraturen om PBL uttrycks ofta starka åsikter om att det är mycket vik-

tigt att följa modellen till punkt och pricka. Bland annat påstår Egidius att 

de sju stegen är nödvändiga och om dessa inte följs så äventyras hela sättet 

att arbeta enligt PBL-modellen.23 Även gruppstorleken anses vara mycket 

viktig. Varje grupp ska inte bestå av färre än fem personer och den ideala 

gruppstorleken påstås vara åtta personer.24 Det ska dock nämnas att det 

finns andra synsätt där problembaserat lärande anses kunna innefatta en 

mängd olika metoder.25  Även om inte alla delar Egidius något rigida upp-

fattning av hur PBL bör bedrivas så är det av intresse att se hur nära den 

ovan beskrivna modellen undervisningen vid den juridiska institutionen lig-

ger. 

 
21 Egidius, 1991, s. 9 f. 
22 Egidius, 1999 a, s. 12. 
23 Ibid. s. 8. 
24 Savin-Baden och Major, 2004, s. 77. 
25 Ibid. s. 3 ff.  
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Undervisningen på juridiska institutionen 
Min beskrivning av undervisningen på den juridiska institutionen baserar 

sig framförallt på min egen erfarenhet av undervisning i skatterätt på jurist-

programmets termin 5, kurser i beskattningsrätt samt olika juridiska över-

siktskurser. Jag har också studerat kursplaner och scheman samt pratat med 

kollegor om hur deras undervisning bedrivs. Undervisningen vid den juri-

diska institutionen finns också beskriven i en utvärdering och i en fallstu-

die.26 Utifrån dessa källor ska jag nu försöka beskriva hur undervisningen i 

allmänhet ser ut vid den juridiska institutionen. Jag bortser här helt ifrån hur 

undervisningen på internetbaserade distanskurser ser ut för att inte tynga 

framställningen i onödan. Den följande beskrivningen utgår från hur jag har 

uppfattat att större delen av undervisningen på juridiska institutionens obli-

gatoriska grundkurser bedrivs. Utöver det jag beskriver nedan förekommer 

det individuella skrivuppgifter, rättegångsspel och handledningar m.m. 

Även undervisningen på fördjupningskurser avviker till viss del från min 

beskrivning då det oftast rör sig om mindre grupper av studenter än vid de 

obligatoriska grundkurserna. 

I början av varje kurs delas studenterna in i basgrupper om fyra till sex 

personer. Varje basgrupp ingår sedan tillsammans med tre till fem andra 

basgrupper i en större seminariegrupp om 20-30 studenter. Vanligtvis inleds 

ett ämnesområde med en traditionell föreläsning på ämnet där alla studenter 

deltar vilket kan röra sig om 40-100 studenter. Alla studenter tilldelas upp-

gifter eller problem vilka de ska lösa tillsammans i basgruppen. Studenterna 

förväntas arbeta med uppgifterna tillsammans i gruppen. De har vanligtvis 

fått instruktioner om att arbetet med uppgifterna ska ske i enlighet med 

sjustegsmodellen eller liknande metoder. Arbetet i gruppen sker helt utan 

att lärare deltar i arbetet. I vissa fall kan det finnas möjlighet till kortare 

handledning där basgruppen får träffa en lärare och ställa frågor om uppgif-

terna. Oftast finns det möjlighet att vända sig till läraren för att få förtydli-

ganden av uppgiften om det föreligger oklarheter. Efter att ha arbetat med 

uppgiften i några dagar eller någon vecka följer ett seminarium med övriga 

basgrupper som ingår i samma seminariegrupp ledda av en lärare. Under 

seminariet gås uppgiften igenom. Studenterna förväntas vara aktiva och 

samtliga basgrupper ska kunna redovisa lösningar på uppgifterna. Läraren 

förväntas ha en tillbakadragen roll och huvudsakligen ställa frågor till stu-

denterna för att uppmuntra och stimulera deltagande i diskussionen men i 

vissa fall är läraren mer aktiv och redovisar sin syn på hur uppgifterna bör 

lösas. Seminarierna är vanligen obligatoriska för studenterna. Under en 

termin har studenterna ett drygt tjugotal föreläsningar och lika många semi-

 
26 Burman, Mannelqvist, och Persson, 1997, och Lindberg, 2005.  
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narier förutom ytterligare typer av undervisning. Kursen avslutas vanligtvis 

med en individuell skriftlig tentamen där studenterna får lösa uppgifter lik-

nande dem som de har fått lösa i basgruppen. Betyget baseras normalt sett 

till allra största delen på denna tentamen. 

PBL eller något annat? 
Hur väl stämmer då den undervisning som jag nu har beskrivit överens med 

den traditionella PBL-modellen? Att en liten grupp studenter tilldelas ett 

problem vilket de förväntas lösa självständigt i gruppen stämmer väl över-

ens med PBL-modellen. Ett väsentligt avsteg från PBL-modellen är att 

gruppträffarna sker utan att det är någon lärare närvarande.  Detta gör också 

att det inte kan garanteras att studenterna verkligen följer de sju stegen i 

PBL-modellen. Ytterligare en aspekt som avviker från PBL-modellen är att 

det hålls ett seminarium med en större grupp studenter. Detta är inte något 

som förekommer i PBL-modellen. Hur seminariet är utformat överens-

stämmer snarare med ett caseseminarium enligt casemetodiken än med 

undervisning enligt PBL-metoden.27  

Varför görs då dessa avvikelser från PBL-modellen? Anledningen till att 

en lärare inte är närvarande under alla basgruppers möten är helt enkelt att 

det är för resurskrävande. Med de resurser institutionen erhåller för en stu-

dent finns inte ekonomiska möjligheter att lägga ner så många lärartimmar 

som det skulle krävas för att ha en lärare närvarande vid samtliga bas-

gruppsträffar. Ett annat skäl till detta är att det gynnar studenternas själv-

ständighet att låta dem lösa problem helt utan någon som helst inblandning 

av lärare.  

Vad finns det för risker respektive fördelar med dessa avvikelser från 

PBL-modellen? Den största skillnaden mot PBL-modellen är ju att arbetet i 

basgrupperna inte sker under överinseende av en lärare. En uppenbar risk 

med detta är att arbetet i gruppen inte sker enligt PBL-modellen. Det finns 

risk för att arbetet fördelas ojämnt mellan gruppdeltagarna där några inte är 

så aktiva som de skulle ha varit om en lärare hade varit närvarande i grup-

pen. När inlärningen sker utan överinseende av lärare kan denne inte styra 

hur arbetet i gruppen går till. Istället kan det bli så att det är examinationen 

som blir avgörande för hur inlärningen sker.28 I följande avsnitt kommer jag 

 
27 För en beskrivning av casemetodiken se bland annat Egidius, 1999 b, s. 30 ff. För en be-

skrivning av regelrätt casemetodik på juridiska institutionen, se Mattias Hjertstedts och An-

ders Stenings kapitel i denna bok.  
28 Se Swanson, Case och van der Vleuten, 1991, s. 260, samt däri angivna referenser.  
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att behandla den påverkan som examination har på inlärningen. Där kom-

mer också fördelarna med avvikelserna från PBL-modellen att diskuteras.  

Examinationens betydelse för lärandet 
Idealt så ska examinationen testa exakt de kunskaper och färdigheter som 

lärs ut under kursen.29 Såsom anförts ovan framhålls det i litteraturen att det 

är examinationen och inte kursplanen som är styrande för vad studenterna 

lär sig under en kurs. De förväntade studieresultaten som ställs upp i kurs-

planer vid institutionen inkluderar givetvis kunskaper inom det ämne som 

kursen behandlar. Dessutom anges ofta att studenterna såväl individuellt 

som i samverkan med andra ska kunna identifiera, analysera och lösa juri-

diska problem. Då målet med undervisningen bland annat är att öva studen-

terna i sin förmåga att arbeta i grupp så borde även examinationen innebära 

att förmågan att arbeta i grupp testas.   

 Examinationen på obligatoriska grundkurser vid den juridiska institu-

tionen ser vanligtvis ut på följande sätt. För att godkännas på en kurs krävs 

dels aktiv närvaro på de obligatoriska seminarierna och dels ett godkänt re-

sultat på den skriftliga tentamen. Eventuellt kan ytterligare examinerande 

moment förekomma exempelvis uppsatser och uppsatsseminarier. I vissa 

fall kan dessa moment också påverka det slutliga betyget på kursen. Det 

viktigaste för betyget är dock oftast resultatet på den skriftliga individuella 

tentamen. Detta innebär att det är studenternas förmåga till individuell pro-

blemlösning som testas och betygssätts medan undervisningen även syftar 

till att öva förmågan att lösa problem i grupp. Då studenterna är rationella 

lär de sig huvudsakligen det som examineras och betygssätts oavsett vad 

kursen i övrigt innehåller. Om det som examineras huvudsakligen är indivi-

duell problemlösningsförmåga så är det detta som studenterna kommer att 

lära sig på kursen.  

Mot bakgrund av denna insikt om examinationens betydelse för inlär-

ningen kan vi ställa oss frågan hur de examinationsformer som används vid 

den juridiska institutionen påverkar inlärningen. Examinationen innebär 

normalt sett att lärarna delar ut uppgifter till grupper att lösa tillsammans 

under kursen. Dessa uppgifter diskuteras sedan på seminarier och kursen 

avslutas med en individuell tentamen. Ett inte allt för djärvt antagande är att 

uppgiftslösandet till stor del inte sker enligt sjustegsmodellen även om vissa 

basgrupper kanske använder sig av denna metod. Istället sker förmodligen 

inläsningen och en stor del av problemlösningen individuellt. Gruppen 

 
29 Se Norman, 1991, s. 254 ff.  
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kanske delar upp uppgifterna mellan sig och träffas sedan för att skapa en 

gemensam redovisning av vad gruppen har kommit fram till. Då den exam-

ination som sker av arbetet i basgruppen endast är att läraren vid seminariet 

kontrollerar att samtliga studenter kan diskutera problemen eller uppgifter-

na så kontrolleras inte hur arbetet fram till seminariet har skett. På den indi-

viduella tentamen examineras enbart individuell problemlösningsförmåga. 

Varför studenterna trots allt troligen lägger ner en hel del arbete på bas-

gruppsarbetet är för att de upplever att deras individuella problemlösnings-

förmåga gynnas av att delta aktivt i basgruppsarbetet. Det är dock inte för-

mågan att arbeta i grupp som examineras. Istället kan det bli så att bas-

gruppsarbetet enbart blir ett medel för att öka den individuella problemlös-

ningsförmågan.  

Frågan är om det verkligen är ett problem att fokus för studenternas in-

lärning framförallt blir att öva förmågan till individuell problemlösning. 

Ofta sägs poängen med PBL vara att det är en effektiv metod för att lära ut 

de färdigheter, kunskaper och förmågor som krävs i yrkeslivet (profession-

alism).30 Vilka förmågor och färdigheter är det då som krävs i yrkeslivet? 

PBL-modellen utgår från att en stor del av yrkeslivet präglas av arbete i 

olika grupper där problemlösningen sker tillsammans med kollegor.31 Detta 

stämmer inte helt överens med min bild av hur yrkeslivet för en jurist ser 

ut.32 Den största delen av arbetstiden ägnas åt att lösa juridiska problem på 

egen hand. Visserligen finns ofta möjligheter att diskutera och bolla frågor 

med kollegor, men detta betyder inte att arbetets karaktär av att huvudsakli-

gen vara självständigt och individuellt upphör. Givetvis är denna beskriv-

ning en generalisering, det finns säkert gott om arbeten för jurister där det 

huvudsakliga arbetet sker i grupp men jag vågar mig ändå på att påstå att 

det är vanligare att den största delen av arbetet sker individuellt. Med tanke 

på detta så kan den undervisning och den examination som sker vid den ju-

ridiska institutionen i själva verket visa sig vara betydligt mer ändamålsen-

lig än den kan framstå vid en första anblick. Den PBL-baserade undervis-

ningen övar studenterna såväl i problemlösning som till viss del i förmågan 

att arbeta i grupp och den individuellt baserade examinationen leder till att 

studenterna i hög grad tillgodogör sig förmåga till individuell problemlös-

ning, vilket är den viktigaste förmågan i yrkeslivet. Att undervisningen till 

vissa delar såsom under de lärarledda seminarierna snarare är casebaserad 

än baserad på PBL behöver inte heller vara negativt då det finns exempel på 

 
30 Poikela och Moore, 2011, s. 231. 
31 Egidius, 1999 b, s. 48 ff. 
32 Mina erfarenheter av hur yrkeslivet för en jurist ser ut är framförallt hämtat från arbete i 

domstol och vid olika statliga myndigheter.  
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studier vilka visar att casemetodiken föredras av såväl studenter som lärare 

vid högskola.33  

Men om vi ändå vill främja förmågan att arbeta i grupp utan att behöva ta 

till så resurskrävande åtgärder som att ha en lärare med vid samtliga bas-

gruppsmöten, vad kan då göras? I följande avsnitt kommer jag att redogöra 

för två metoder som kan åstadkomma detta.  

Hur kan aktivitet i basgruppen främjas? 
Det anses ofta viktigt att främja aktivt deltagande i basgruppen. Även för 

det fall förmågan att arbeta i grupp inte är viktigare än den individuella pro-

blemlösningsförmågan så gynnas även den senare av att studenterna deltar 

aktivt i grupparbete. Ökad studentaktivitet i basgruppsarbetet kan i huvud-

sak uppnås på två olika sätt, genom att antingen examinera aktiviteten i 

gruppen eller främja den genom hur undervisningen är utformad. 

Kamratutvärdering 

Vilka metoder kan då användas för att förvissa sig om att studenterna är ak-

tiva i basgruppsarbetet? I en artikel av Clyde Freeman Herreid beskrivs 

olika sätt att examinera studentaktiv undervisning.34 Ett sätt är att betygsätta 

diskussionen i klassrummet. På juridiska institutionen görs inte detta på nå-

got annat sätt än att aktiv närvaro är en förutsättning för ett godkänt betyg. 

Ett problem med detta är att det är bara prestationen under seminariet som 

kan bedömas, inte hur aktiv studenten har varit i basgruppsarbetet. Ett annat 

sätt är att låta studenterna producera något t.ex. en uppsats eller tentamen. 

Detta görs regelmässigt på den juridiska institutionen.  Ett tredje sätt vilket 

beskrivs i artikeln är att studenterna i en grupp utvärderar varandra. Just den 

speciella modell som föreslås i artikeln är intressant varför jag tänker redo-

göra för den mer i detalj. Varje grupp erhåller poäng för det arbete de gör 

vilket utgör en viss andel av den totala poängen som ger det slutliga betyget 

på kursen. Exempelvis så kan 50 % av poängen bestämmas av grupparbetet 

och 50 % av en individuell tentamen. Poängen för grupparbeten kan ges till 

gruppen bland annat för de uppsatser och redovisningar som gruppen gör. 

Det speciella med modellen är att varje enskild student får en andel av 

gruppens poäng vilken bestäms utifrån en kamratutvärdering (peer evaluat-

ion) av deras arbetsinsats. Studenterna har ett visst antal poäng vilka de kan 

dela ut till de andra gruppmedlemmarna. Förutom att denna kamratutvärde-

 
33 Srinivasan, m.fl., 2007. 
34 Herreid, 2001. 
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ring avgör vilken del av gruppens poäng som varje enskild student får till-

godogöra sig så finns det en lägsta poäng som en student måste få för att få 

godkänt på kursen. Kamratutvärderingarna som är poänggivande görs i slu-

tet av kursen men det görs även samma utvärdering i mitten av kursen där 

alla får ta del av den poäng som de har fått av de andra studenterna. Detta 

görs för att de studenter som ligger dåligt till ska få en chans att öka sin ak-

tivitet för att undvika att bli underkända på kursen.  

Fördelarna med denna typ av kamratutvärderingar är flera. De gör att 

även aktivitet som sker när läraren inte är närvarande kan bedömas. De be-

lönar aktivt arbete i gruppen och minskar möjligheterna för enskilda studen-

ter att åka snålskjuts på de andra gruppmedlemmarnas arbete. En del av de 

problem som finns med att ha basgruppsarbete utan en lärare närvarande 

kan därmed botas genom kamratutvärdering.  Problemen med denna typ av 

kamratutvärdering ska inte heller underskattas. Risk finns för att studenter 

känner sig utpekade om de får låga poäng och stämningen i gruppen kan 

påverkas. Det är också ovant för studenter att sätta betyg på varandra. Ytter-

ligare ett problem kan vara det huruvida det är rättsligt korrekt att tillåta 

kamratutvärdering som en del av betygssättningen på kursen.35 Då det alltid 

är en enskild lärare som är examinator och sätter betygen kan detta ansvar 

inte delas upp. Istället måste kamratutvärderingen ses som en källa till in-

formation för läraren att beakta när denne sätter betyget. I artikeln nämns 

också att läraren inte slaviskt ska följa resultatet av kamratutvärderingen för 

det fall resultatet verkar orimligt, som när en student får ett väldigt avvi-

kande högt eller lågt betyg från en enskild gruppmedlem. Läraren bör då 

avstå från att räkna med den avvikande poängsättningen när denne räknar ut 

snittpoängen för den enskilde studenten.36 Kamratutvärdering har studerats i 

en metastudie vilken har funnit att de poäng som studenterna ger till 

varandra hamnar nära lärarens betygssättning av studenten om kamratut-

värderingen görs i små grupper och om endast en tydligt definierad variabel 

poängsätts.37 

Spelifiering  

Om läraren inte vill vara så radikal att denne ändrar examinationsformen för 

att öka studentdeltagandet så är en annan metod att utforma uppgifterna el-

ler problemen på ett annat sätt. Jag har i min undervisning märkt att ju mer 

verklighetstrogna problem som studenterna tilldelas desto aktivare blir de. 

Det har även de senaste åren kommit att pratas mer och mer om gamifica-

 
35 För mer om reglerna kring examinationer, se Högskoleverket, 2008. 
36 Herreid, 2001, s. 432 f.  
37 Falchikov och Goldfinch, 2000. Studien är högintressant då den lyfter fram vilka faktorer 

som är viktiga för att kamratutvärdering ska vara framgångsrik.  
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tion (spelifiering) som ett sätt att bland annat motivera till inlärning.38 Ge-

nom att låta studenter samla poäng eller liknande under kursens gång ge-

nom olika typer av studentaktiva insatser och därmed skapa ett belönings-

system liknande det som förekommer i dataspel så motiveras studenterna 

till aktivt deltagande. Om det inom andra ämnesområden måste konstrueras 

helt nya aktiviteter för att på mer eller mindre långsökta sätt skapa spellik-

nande upplevelser så har juridiken genom rättegångsspelet en undervis-

ningsmodell som både är mycket realistisk och spellik. Rättegångsspel 

kombinerar en hög grad av likhet med verkligheten med ett konkurrens-

moment vilket verkar väldigt motiverande. Detta leder till att de dels övar 

de professionella förmågor som verklighetsanknuten undervisning gör dels 

är motiverande på det sätt som spelliknande företeelser är. Det är bara fan-

tasin som sätter gränserna för de typer av spelliknande inslag som kan föras 

in i undervisningen. Exempelvis kan basgrupperna tjäna fiktiva pengar un-

der terminens gång beroende på hur väl de har utfört sina roller i rätte-

gångsspelen. I slutet på terminen kan sedan den grupp som har tjänat mest 

pengar utses. Även om ett ökat inslag av spelifiering kan motivera studen-

terna så finns det risk för att det ytterligare skulle förstärka den känsla av 

konkurrens som råder mellan studenterna på juristutbildningen, vilket 

knappast är önskvärt. Genomfört på rätt sätt kan det dock vara en effektiv 

modell för att öka studentaktivitet på ett lekfullt sätt.  

Utmaningar och möjligheter 
I detta kapitel har jag tittat på vilka skillnader det finns mellan PBL-

modellen och den undervisning som bedrivs vid den juridiska institutionen. 

Även om PBL-modellen inte följs till punkt och pricka vid den juridiska in-

stitutionen så skapar undervisningen goda förutsättningar för inlärning och 

studentaktivitet. Jag har också argumenterat för att det är den individuella 

problemlösningsförmågan som bör vara i fokus när yrkesutbildning för ju-

rister bedrivs. Jag har också diskuterat olika åtgärder som skulle kunna gö-

ras för att öka det aktiva deltagandet hos studenterna. 

Viss form av grupputvärdering skulle kanske kunna öka studentaktivite-

ten i grupperna, särskilt hos de studenter som i dagsläget inte är så engage-

rade i basgruppsarbetet. Att ändra examinationsform är ett kraftfullt sätt att 

ändra på studenternas beteende och en sådan förändring måste genomföras 

varsamt. Det skulle också betyda att läraren i viss mån släpper kontrollen 

över betygssättning vilket kan upplevas som hotande för såväl lärare som 

 
38 Se bland annat Erenli, 2013. 
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studenter. En fördel kan vara att studenterna blir medvetna om hur viktigt 

basgruppsarbetet är för att de ska uppnå inlärningsmålen på kursen. Att be-

tygsätta basgruppsarbetet är ett sätt att från institutionens sida erkänna dess 

betydelse.  Det skulle också vara väl i linje med det pedagogiska ideal om 

eget ansvar och träning av förmåga att arbeta i grupp vilket institutionen  

förespråkar. Problemen med hur basgruppsarbetet bedrivs i dagsläget ska 

dock inte överdrivas. Insikten om att det gynnar studentens eget lärande 

samt det sociala trycket inom gruppen gör att de allra flesta är aktiva och 

engagerade i basgruppsarbetet. Kanske kan den mjukare form av styrning 

av studenterna som en ökad spelifiering ger vara ett nog så effektivt sätt att 

åstadkomma ökad studentaktivitet?  

Problembaserad undervisning har nu bedrivits vid juridiska institutionen 

i 20 år. Genom det kontinuerliga diskuterande och reflekterande som pågår 

vid den juridiska institutionen, vilket inte minst uttrycks i denna bok, så ga-

ranteras att pedagogiken fortsätter att utvecklas. Jag har stor tillförsikt till 

att det även i fortsättningen kommer att bedrivas undervisning av hög kva-

lité vid den juridiska institutionen.  
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PBL och Casemetodik – två exempel på 

fördjupningskurser i straffprocessrätt 

Mattias Hjertstedt & Anders Stening 

I den PBL-undervisning som har bedrivits vid juridiska institutionen vid 

Umeå universitet har det funnits inslag av Casemetodik (fortsättningsvis 

benämnd CM) framför allt på det processrättsliga området. Så har den 

grundläggande undervisningen i processrätt på termin 4 i varierande ut-

sträckning haft prägel av denna metodik under många år. Likaså har det på 

termin 7 och 8 givits fördjupningskurser där den grundläggande pedagogi-

ken vilat på en särskild form av CM.    

I följande kapitel jämförs två av dessa kurser, kurser som båda utgör för-

djupningar i straffprocessrätt.39 Den första kursen är Straff- och processrätt 

(case), som gavs vid sju tillfällen fr.o.m. läsåret 1996/97 t.o.m. läsåret 

2002/03 (fortsättningsvis benämnd casekursen). Den andra kursen är Straff-

process, som hittills har givits vid tre tillfällen fr.o.m. läsåret 2010/11 t.o.m. 

läsåret 2012/13 (hädanefter straffprocesskursen). Målsättningen med ka-

pitlet är dels att problematisera förhållandet mellan PBL och CM genom två 

praktiska exempel, dels att ge inspiration till hur fördjupningskurser i 

straffprocessrätt kan läggas upp med hjälp av CM. 

Inledningsvis följer en mer teoretisk genomgång av vad som utmärker 

CM och hur denna metod förhåller sig till PBL. I det nästföljande avsnittet 

ges en bild av den speciella form av CM som utvecklades av Anders Ste-

ning. Därnäst presenteras casekursen, där sådana aspekter som exempelvis 

övergripande upplägg, material, det löpande arbetet och examination be-

handlas. Efter detta sker en motsvarande presentation av straffprocess-

 
39 Utöver dessa två kurser gavs under höstterminerna 2003 och 2004 även den casebaserade 

kursen Civil -, process- och förvaltningsrätt, som utgjorde en fördjupningskurs i bl.a. civil-

processrätt och förvaltningsrätt. 
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kursen. Avslutningsvis följer ett kortfattat analyserande avsnitt där de två 

fördjupningskurserna jämförs med varandra samt de pedagogiska formerna 

PBL och CM.      

Allmänt om CM och förhållandet till PBL 
CM är en pedagogisk form som har nära koppling till PBL. I litteraturen har 

exempelvis CM beskrivits som ”…en av utgångspunkterna för den pro-

blembaserade lärmodellen”.40  

Såväl PBL som CM får sina grundläggande karaktärsdrag i jämförelsen 

med den traditionella undervisning som bedrivits inom juristutbildningen. 

Man brukar tala om två väsensskilda pedagogiska paradigm: förmedlings-

paradigmet (teaching) och lärandeparadigmet (learning).41 Något förenklat 

kan man säga att förmedlingsparadigmet fokuserar på en lärarledd aktivitet 

där läraren bestämmer innehållet i processen och förmedlar företrädesvis 

kunskaper av olika slag till studenten, medan lärandeparadigmet fokuserar 

på studentens egen lärandeprocess och följaktligen ser läraren som ett in-

strument i egenskap av resurs för studenten i dennes arbete.42 För juristut-

bildningens del har det tveklöst funnits ett motsägelsefullt förhållande mel-

lan den till det konkreta regelverket knutna traditionella katederundervis-

ningen, och ämnets tunga metodinslag och yrkesrollens naturliga anknyt-

ning till fall och problem: å ena sidan ett auktoritativt – ibland kanske rent 

av auktoritärt – utportionerande av kunskaper till passiva studenter, men å 

andra sidan ett tidigt framväxande intresse för problemlösning som en na-

turlig del av det studenterna bör lära sig.  

Då det gäller processrättsämnet har redan regelverkets ändamålspräglade 

karaktär gjort det naturligt att skapa en undervisningsform som ger studen-

terna träning i problemlösandets konst. Ett bra exempel på detta är de pro-

blemseminarier som Uppsalaprofessorn Per-Olof Ekelöf introducerade re-

dan på tidigt 1950-tal. Den första riktiga prövningen för alla nya lärare i 

ämnet var när de fick en egen seminariegrupp att vägleda genom de av 

Ekelöf skapade problemen. Tvivelsutan handlade det om ”problembaserat 

lärande”, även om det inte fanns något uttalat pedagogiskt program bakom 

upplägget. I upplägget fanns det också betydande inslag av det som brukar 

kallas CM. 

 
40 Pettersen, 2008, s. 219. 
41 Jfr begreppet ”förmedlingspedagogik” i Ola Lindbergs kapitel i denna bok. 
42 En intressant genomgång av dessa principiella utgångspunkter återfinns i Hellerz, 2007, s. 

149–181. 
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Frågan är då vad CM karaktäriseras av, sett ur ett pedagogiskt eller didak-

tivt perspektiv. Case som begrepp hör vanligtvis ihop med ekonomiämnet 

och det som brukar kallas management. Den ”renläriga” CM har utvecklats 

till en förhållandevis rigorös modell som uppställer specifika krav på upp-

lägget för att det skall få kallas ”case”.43 

Det är inte alldeles lätt att identifiera det regelrätta caset, eftersom det fö-

refaller finnas lika många definitioner som författare. För svensk del skapa-

des i början av 1990-talet ett Nationellt Centrum för Casemetodik.44 Centret 

gav 1994 ut skriften Casemetodik – en handbok om att undervisa och att 

skriva. Där ges en kortfattad introduktion till metoden, och som dess ty-

piska drag anges följande: 

 

- det skall vara fråga om en verklighetsbaserad situation, 

- det skall röra sig om en situation som innehåller ett problem som 

skall lösas med beslut som skall fattas, 

- situationen skall vara aktörsorienterad, d.v.s. det skall finnas perso-

ner som har olika roller och intressen i händelseförloppet, 

- det finns inga rätta eller felaktiga svar; analysen är viktigare än slut-

resultatet, 

- studenternas aktivitet i förberedelser och aktivitet under casediskuss-

ionen (seminariet) är grunden för inlärningen, och 

- lärarens roll är inte att överbringa kunskap utan att tjäna som kataly-

sator för studenternas problembehandling.45 

 

Det kan tilläggas att ett typiskt särdrag hos CM är seminariebehandlingen 

av problemet – inklusive den därmed sammanhängande fokuseringen på lo-

kalen där seminariebehandlingen sker (hur lokalen skall se ut, hur man skall 

sitta, etc.) – och lärarens sätt att leda seminariet. En uppfattning är att lära-

ren därvid måste avstå från att redovisa vad som är rätt eller fel, eller ens 

bekräfta eller underkänna deltagarnas ståndpunkter eller resultat. Ett viktigt 

skäl härtill är att seminariet och aktiviteten under seminariet blir styrande 

för om man lyckas få studenterna att ta ansvaret för sin egen problembear-

betning. Det skall också sägas att casebaserad utbildning i allmänhet an-

vänds för tillämpning av kunskaper snarare än för att etablera kunskaperna i 

sig. 

 
43 En bra redovisning av denna CM återfinns i Erskine, Leenders & Maufette-Leenders, 

2003. Visserligen hänvisas det ofta till att ”case” länge använts inom medicin och juridik, 

men där har det i vart fall inte utvecklats någon regelrätt ”metod” som inom ekonomi och le-

darskap. 
44 Detta nationella centrum existerar inte längre. 
45 Kjellén, Lundberg & Myrman, 1994, s. 5-6. 
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I den nämnda skriften finns avslutningsvis ett kort avsnitt om case i juridik-

undervisningen. Där framhålls att traditionella inslag i juristutbildningen 

som PM, uppsatser och traditionella seminarieövningar endast i begränsad 

utsträckning kan förenas med CM, medan rättegångsspel och förhandlings-

spel till viss del kan göra det. Det ges förslag på hur mera renodlade case-

inslag skulle kunna föras in i utbildningen: 

 

- utformning av en avtalstext utifrån ett givet bakgrundsmaterial, 

- utformning av en stämningsansökan och svaromål utifrån ett allmänt 

hållet bakgrundsmaterial, 

- utformning av ett överklagande, och 

- utformning av en lag för att lösa ett angivet rättsproblem.46 

 

Frågan om vad som särskiljer CM från PBL låter sig inte besvaras på något 

entydigt sätt, eftersom det finns skiftande uppfattningar om vad som utmär-

ker dessa två pedagogiska former.47 En skillnad skulle kunna vara att CM 

typiskt sett alltid är handlingsorienterad, d.v.s. det finns flera handlingsal-

ternativ i ett visst fall.48 I litteraturen har också framhållits att arbetet i PBL 

normalt sett sker i basgrupper med handledare, medan CM typiskt sett ge-

nomförs i seminarier under ledning av en seminarieledare;49 denna stånd-

punkt ligger alltså inte i linje med nationella casecentrets uppfattning om att 

rättegångsspel och förhandlingsspel kan vara förenliga med CM.  

Anders Stenings CM 
En pionjär i användandet av caseinslag i den juridikundervisning som har 

bedrivits av juridiska institutionen är Anders Stening. Som kommer att 

framgå i det följande har han fungerat som ansvarig för casekursen, med 

vilken den senare straffprocesskursen uppvisar många likheter.50 I detta av-

snitt följer därför en redogörelse för den särskilda form av CM – anpassad 

till juridikämnets behov – som Stening har utvecklat. 

Genom ett uppdrag från det dåvarande Högskolans Grundutbildningsråd 

fick Anders Stening 1992 tillsammans med straffrättsprofessorn Madeleine 

Lejonhufvud tillfälle att utveckla en casekurs som skulle kunna utgöra mo-

dell för juristutbildningen i sin helhet. Därvid var tanken att utveckla och 

 
46 Kjellén, Lundberg & Myrman, 1994, s. 35 ff. 
47 Beträffande PBL se Ola Lindbergs och Johan Holms kapitel i denna bok. 
48 Jfr Pettersen, 2008, s. 219 och s. 162. 
49 Se Pettersen, 2008, s. 219. 
50 Se vidare avsnitten om casekursen och straffprocesskursen nedan. 
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etablera en mer heltäckande casemodell som utnyttjade juridikämnets spe-

ciella förutsättningar. Utgångspunkten för arbetet blev deltagandet i en av 

de utbildningar som Erskine och Leenders under en lång följd av år tillhan-

dahållit kolleger över hela världen. Utbildningen gav viktiga kunskaper och 

erfarenheter om casearbetets praktikaliteter. Den gav dock också en upp-

fattning om att den ”renläriga” CM inte fullt ut möter de brister som många 

praktiker tycker sig ha sett hos nyutbildade jurister, och inte heller utnyttjar 

den potential rättsprocessen i sig har som ram för ett pedagogiskt arbete. 

Bristerna utgörs närmare bestämt av följande: 

 

- en initial oförmåga att själv identifiera vilket eller vilka problem som 

skall lösas i ett ostrukturerat bakgrundsmaterial som är praktikerns 

vardag;51 en brist som sannolikt sammanhänger med en överdriven 

pedagogisk tjänstvillighet mot studenterna med klara problemformu-

leringar och ofta till och med en eller flera entydiga frågor, samt ut-

förliga läsanvisningar kopplade till kurslitteraturen,  

- en ovana vid att klara ut vilka ytterligare faktiska omständigheter 

som måste efterforskas för att en problemlösning skall vara möjlig 

eller tillfredsställande; något som sannolikt sammanhänger med en 

överpedagogisk leverans av alla relevanta omständigheter i ett ele-

gant paket, och 

- en oförmåga – eller snarare ovilja – att ta ansvaret för bedömningen 

av när underlaget är tillräckligt för ett ställningstagande, och när ana-

lys och argumentation är tillräcklig för att komma till ett avslut. 

 

Det främsta skälet till önskan att utveckla CM – eller kanske bryta mot de-

lar av de rigorösa krav som den traditionella metodiken uppställer – har att 

göra med den rättsliga processen som hemvist för snart sagt alla juridikens 

mysterier: processrättens komplicerade regelmassa i sig, det materiella re-

gelverket beroende på vilket eller vilka rättsområden som fallet berör, be-

visningens centrala roll i de flesta mål, och naturligtvis hela spektrat av ju-

ridisk argumentation i parternas uppläggning och slutförande av sin talan. 

Det kanske främsta företrädet för den rättsliga processen som ram för den 

casepedagogiska processen torde dock vara den dynamik i processen som 

gör att studenterna i sina verklighetstrogna roller tvingas svara för dess fort-

skridande, och att en mycket stor mängd material och problem kan inrym-

mas inom en stor ram: en hel kurs, termin eller möjligen en hel utbildning. 

 
51 Jfr Stening, 1994, s. 20–22. 
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Den särskilda form av CM som Stening utvecklade avviker på vissa punkter 

från det renläriga caset. Det gäller främst användandet av autentiskt materi-

al och frånvaron av seminariebehandling av ett större antal fall.  

Det krav på autenticitet som Stening uppställde har sin grund i att stu-

denterna tenderar att ifrågasätta relevansen och realismen i konstruerade 

fall, vilket kan leda till fel fokusering av arbetet. Även om ett ”rent” auten-

tiskt rättsfall är idealiskt ur denna synpunkt, är ju den stora risken att befint-

liga domar kullkastar öppenhetskravet; det kan ju rent av sägas att det finns 

ett facit. Detta kan dock i praktiken lätt lösas genom att fallet manipuleras 

med inspel som förändrar förutsättningarna för utfallet i domstolarna.52 

Den traditionella CM:s krav på ett förhållandevis stort antal case under 

en kurs och den för metoden specifika utformningen av det centrala case-

seminariet, synes svårförenligt med ett upplägg med en lång rättsfallsbase-

rad process av det slag som Stening förordar. Det kan emellertid argument-

eras för att det snarast är så att den omfattande sammanhängande processen 

ger utrymme för ett antal seminarier av detta slag där studenterna prövar 

delfrågeställningar som sedan bärs med till processens naturliga slutpunkt: 

domen (även om denna typ av slutseminarium inte riktigt kan jämföras med 

det diskuterande och allomfattande slutseminarium som den renläriga me-

toden påbjuder). Det är dessutom möjligt att under ett slutseminarium göra 

en stor summering av och ge återkoppling på hela processen när hela arbe-

tet är klart. 

Uppdraget från Högskolans grundutbildningsråd avrapporterades i form 

av en programskrivning av det pedagogiska upplägget utifrån en kurs i 

straff- och processrätt med det då uppmärksammade Lindomefallet som 

”case”.53 Det skall påpekas att denna kurs som en följd av den pedagogiska 

beskrivningen utformades som en specialkurs där deltagarna förutsattes ha 

inhämtat grundkurserna i straffrätt och processrätt som förkunskapskrav, 

och att det uttalade syftet var att fördjupa tillämpningsförmågan.54 

De pedagogiska utgångspunkterna för denna utvecklade CM kan beskri-

vas på följande sätt. 

 

1. Fem mål eller inslag/steg utgör förutsättningar för metoden. Delta-

garna skall själva 

 
52 Invändningen från företrädare för den renläriga CM blir emellertid då att fallet inte längre 

är autentiskt.  
53 Se RH 1991:51. 
54 Rapporten har av olika skäl inte kunnat återfinnas annat än i form av den fastställda kurs-

planen för kursen i fråga.  
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- ur ett ostrukturerat faktaunderlag identifiera de problem som skall 

bearbetas och lösas, 

- bedöma vilken ytterligare faktainformation som är nödvändig, önsk-

värd och relevant för en framgångsrik behandling av problemen, och 

söka den, 

- bedöma vilket rättskällematerial som erfordras, 

- kunna tillämpa de relevanta rättskällorna på fallet, samt 

- kunna bedöma när faktainsamling, rättskällor och analys är slutförd, 

och kunna ta ställning i alla relevanta frågor och ta konsekvenserna 

för det fortsatta arbetet av gjorda ställningstaganden. 

 

2. För att skapa en ram för dessa fem steg förses studenterna med ett 

mer eller mindre omfattande scenario av händelser och fakta, till ex-

empel en komplett förundersökning eller en redovisning av bakgrun-

den till en tvist ur ett eller flera autentiska tvistemål. 

 

3. Studenterna tilldelas gruppvis roller i den process som kan förväntas. 

Alla kursdeltagare skall ha relevanta professionella roller, och skall 

alltså varken vara vittnen, parter eller tillföra ny information till fal-

len. 

 

4. Handledningen sker genom att på ett övergripande plan leda proces-

sen eller spelet, och svara för eventuellt kompletterande informa-

tionsflöde in eller ut, och på mikronivå skapa förutsättningar för roll-

innehavarnas arbete fysiskt (exempelvis lokaler och biblioteksresur-

ser) och pedagogiskt. Den pedagogiska handledningen får aldrig ske 

genom att delta i problemlösningen annat än med konstruktiva frågor 

och uppföljning av att arbetet fortskrider. 

 

5. Deltagarna tvingas från början ta ansvar för alla steg framåt i proces-

sen. För att säkerställa dynamiken i processen kan det vara lämpligt 

att ge de olika rollerna möjlighet att utsätta andra roller för problem 

efter förankring hos spelledningen. Att inte invaggas i tryggheten att 

alla andra roller gör rätt, skärper behovet av att analysera och bear-

beta även andra rollers uppgifter i spelet. 

 

6. Det kan vara nödvändigt att vid behov skapa specialuppgifter för rol-

ler som under vissa skeden av processens gång kan vara passiva.  

 

7. Processens olika problematiska delar – exempelvis utformningen av 

ett åtal eller ett käromål, ett exhibitionsyrkande, eller en mellandom 
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– kan göras till föremål för caseseminarier utan ”svar” i de fallspeci-

fika delarna, liksom föreläsningar på deltagarnas begäran. Det skall 

dock inte ske förrän deltagarna kan redovisa att de kommit till vägs 

ände med tillgängliga rättskällor. 

  

8. Processen/caset avslutas med dom i första eller andra instans. Hela 

processen behandlas under ett längre slutseminarium (1–2 dagar för 

en 15-poängskurs). Lämpligen skall studenterna ha fört ”loggbok” 

under processens gång om vilka svårigheter de har stött på samt frå-

gor som de möjligen har varit osäkra på eller oense om i gruppen. 

Slutseminariet ger också möjlighet att redovisa vilken ställning stu-

denterna slutligen har tagit i de fall där de funnit skäl att ändra sig. 

 

9. Det sagda gäller främst kurser som i likhet med de traditionella ca-

sekurserna syftar till att träna tillämpning av redan på annat sätt in-

hämtade kunskaper. Utifrån det grundläggande pedagogiska para-

digmet att lärandet sker med största och mest bestående effekt om 

studenterna medvetet och effektivt söker kunskap som behövs för 

nödvändig problemlösning (att problemet alltså kommer först och re-

levanta kunskaper sedan), är det uppenbart att casemetoden på de 

flesta områden också kan användas på grundnivå som metod för lä-

rande av basala kunskaper. 

 

10. Examinationsfrågan är beroende av om det är fråga om en grundkurs 

eller en tillämpningskurs. I det förra fallet skall caset ses som en ren 

lärandeprocess, och prestationen utifrån kursplanens mål kan bedö-

mas genom traditionell examination; därvid är det dock viktigt att 

låta problemlösandet vara centralt också vid examinationen. I det se-

nare fallet är det naturligt att tillämpa fortlöpande examination av 

studenternas prestationer under processen. Det är dock därvid nöd-

vändigt att låta spelet fram till själva genomförandet av rättegången 

vara befriad från examinerande inslag för att uppmuntra deltagarna 

att våga göra fel på vägen; fullständig transparens kring bedöm-

ningsgrunderna och bedömningstillfällena är en nödvändighet för att 

studenterna skall känna arbetsro. 

 

11. Slutligen skall påpekas att processrätten självklart är det ämne där 

caset känns naturligt, men eftersom varje process måste ha ett mate-

riellt innehåll, är metoden dels lämplig för de flesta materiellrättsliga 

ämnen, dels lämplig för att skapa interdisciplinär integration. I sin 
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mest radikala form skulle processrätten kunna ligga som en strimma 

på alla terminer som ram för olika ämnens lärprocess. 

 

Det förtjänar att påpekas att den kurs som skapades på denna grund kom att 

ges som specialkurs vid Stockholms universitet under tre år, varefter den 

överfördes till Umeå universitet.55 Casekursen har i modifierad form getts 

vid ytterligare tillfällen i Stockholm. Casemetoden tillämpad på en hel ut-

bildning har tillämpats för den nya polisutbildningen vid Polishögskolan 

(PHS) i Stockholm och till viss del på polisutbildningen vid Umeå universi-

tet.56  

Casekursen 
Som inledningsvis nämndes gavs casekursen vid sju tillfällen fr.o.m. läsåret 

1996/97 t.o.m. läsåret 2002/03. Den omfattade 10 ”gamla” högskolepoäng 

(d.v.s. motsvarande 15 hp) och var en valbar kurs för studenter på juristpro-

grammet under andra halvan av termin 7 (följaktligen gick kursen under 

höstterminen). Vid samtliga tillfällen fungerade Anders Stening som lärare, 

och även Monica Burman var under många år lärare på kursen.57 Antalet 

studenter uppgick till cirka 20 varje år kursen gavs. 

Kursen innebar i korthet att studenterna har arbetat med ett autentiskt 

brottmål genom att agera i roller som domstol, åklagare och försvarare. 

Studenterna har arbetat med detta fall under hela kursen från det att förun-

dersökning inleds till dess att hovrättens dom meddelas. Genom att grup-

perna successivt har fått det autentiska materialet utdelat av spelledningen – 

d.v.s. lärare och eventuella kursamanuenser – har studenterna fått agera för 

att driva spelet framåt. Under processens gång har flera förhandlingar spe-

lats – häktningsförhandling, huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt samt – 

vissa år – även beslagsförhandling. Ansvaret för spelets fortskridande har 

legat på studenterna, och någon schemalagd undervisning har egentligen 

inte förekommit utöver kursintroduktionen, huvudförhandlingsspel och 

slutseminarium. Däremot har det funnits möjlighet att beställa föreläsningar 

på något område som studenterna ansett vara komplicerat.58    

 
55 Se vidare avsnittet om casekursen. 
56 Beträffande polisutbildningen jfr även Kajsa Henning-Mäkis kapitel i denna bok. 
57 Mattias Hjertstedt läste kursen som student höstterminen 2001, och fungerade som amanu-

ens för kursen under höstterminen 2002.  
58 Under höstterminen 2002 gavs också en föreläsning i retorik av en retoriklärare, som sedan 

fanns med under huvudförhandlingsspelet i tingsrätt och gav återkoppling på studenternas 

muntliga prestationer. 
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Kursen har – beroende på studentantal och valt fall – bestått av antingen en 

eller två seminariegrupper, d.v.s. vissa år har samma fall spelats i två paral-

lella uppsättningar. Studenterna har varit indelade i basgrupper, där varje 

basgrupp har spelat en aktör i straffprocessen – domstol, åklagare, offentlig 

försvarare (en eller två, beroende på hur många tilltalade som funnits i må-

let) och – vissa år – även målsägandebiträde. Samma studenter har av för-

klarliga skäl inte ansetts böra agera domstol i både tingsrätt och hovrätt; an-

tingen har domstolsgrupperna bytt seminariegrupp eller – om det bara fun-

nits en seminariegrupp – målsägandebiträde och domstol bytt roll med 

varandra.  

Det material som studenterna har arbetat med har som sagt varit auten-

tiskt, i huvudsak i form av ett verkligt förundersökningsprotokoll. Studen-

terna har blivit uppmanade att inte leta fram den autentiska domen i målet, 

utan denna har presenterats först vid slutseminariet efter det att själva spelet 

har avslutats. Materialet har heller inte varit anonymiserat, vilket gjort det 

nödvändigt av etiska skäl att studenterna hanterat detta material med var-

samhet. Distributionen har i huvudsak gått till så att åklagargrupperna suc-

cessivt har försetts med material av spelledningen, och att materialet däref-

ter – med iakttagande av alla processrättsliga regler – i sinom tid har distri-

buerats vidare till de övriga grupperna.  

De verkliga fall som studenterna har arbetat med under de år som kursen 

har givits har mestadels varit två mordutredningar – det så kallade Travba-

nemordet och Malinmordet.59 Dessa fall har bedömts vara tillräckligt om-

fattande och komplicerade för en tioveckors fördjupningskurs. Båda fallen 

har också lokal förankring, vilket möjliggjort för studenterna att hålla syn 

på brottsplatsen, antingen inom eller utom spelet. Fallen har inrymt varie-

rande frågeställningar i straffrätt och framför allt processrätt; Malinmordet 

innehåller främst bevisrättsliga problem, medan Travbanemordet exempel-

vis innehåller nödvärnsproblematik.  

Det huvudsakliga arbetet under kursen har skett i basgrupperna, i vilka 

basgruppsmedlemmarna tillsammans fått fundera över juridiska frågeställ-

ningar och vilka åtgärder som varit nödvändiga att vidta. Från kursledning-

ens sida har det ställts höga krav på studenternas arbetsprestation och när-

varo, vilket har gjort det svårt att kombinera kursen med extrakurser, arbete 

och liknande.  

Någon schemalagd handledning har inte förekommit, utan denna har 

skett på begäran av studenterna. Handledarens funktion har bestått i att ut-

göra stöd och bollplank istället för att ge direkta svar till de problem som 

studenterna arbetar med. Som huvudregel har gällt att spelledningen inte 

 
59 Se Hovrätten för Övre Norrlands dom 1994-09-16 i mål B 264/94 (Travbanemordet) re-

spektive Hovrätten för Nedre Norrlands dom 1998-10-13 i mål B 375/98 (Malinmordet).  



 

59 

 

har gripit in då studenterna fattar felaktiga beslut, och grupperna har av lä-

rarna uppmanats att av pedagogiska skäl göra medvetna misstag för att testa 

de andra grupperna.  

Med tanke på kursens upplägg har det varit en förutsättning att studenter 

och lärare på ett smidigt sätt kunnat få tag på och skicka skrivelser mellan 

varandra. Då kursen gavs första gången fick detta upprätthållas genom att 

det fanns särskilda tillfällen då studenter och lärare kunde träffas på vissa 

bestämda mötesplatser. Under de senare åren har den nya tekniken i form 

av e-post och SMS väsentligt underlättat kommunikationen mellan lärare 

och studenter. 

Huvudförhandlingsspelen har pågått under 2–3 dagar. I spelen har tillta-

lad, målsägande och vittnen som huvudregel spelats av andra än lärarna 

(och studenterna själva) – i stor utsträckning av juriststudenter från andra 

terminer men under senare år också i viss mån av de personer som var in-

blandade i de verkliga fallen (exempelvis som sakkunnig).  

Kursen har avslutats med ett tvådagars slutseminarium, som har ägt rum 

på någon kursgård (eller liknande) utanför Umeå. Under dessa dagar har 

samtliga lärare och studenter i seminarieform behandlat de frågeställningar 

som studenterna brottats med från casets början till slut. Huvudansvaret för 

slutseminariet har legat på studenterna – som har fått redovisa de ställnings-

taganden som de har gjort under kursens gång – men även lärarna har givits 

tillfälle att lämna sin syn på de aktuella problemen. I samband med slutse-

minariet brukar studenterna också ha beretts tillfälle att göra en skriftlig ut-

värdering av kursen.  

Examination har skett genom en löpande bedömning av studenternas 

prestationer. Presumtionen har varit att studenterna skall tilldelas högsta be-

tyg (AB), vilket har motiverats av de komplicerade frågeställningar som 

studenterna har arbetat med.          

Straffprocesskursen 
Som redan nämnts har straffprocesskursen hittills givits vid tre tillfällen 

fr.o.m. läsåret 2010/11 t.o.m. läsåret 2012/13. Kursen har utvecklats av 

Lena Landström och Olof Hellström. Den har omfattat 15 hp och är en val-

bar kurs för framför allt studenter på juristprogrammet under första halvan 

av termin 8 (med andra ord har kursen givits under vårterminen). Vid samt-

liga tillfällen har Lena Landström och Olof Hellström fungerat som lärare, 

och även Mattias Hjertstedt har undervisat på kursen under de två senaste 

tillfällena. Antalet studenter har uppgått till cirka 20 varje år kursen har gi-

vits. 
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Kursen består av tre delar, av vilka den andra delen har caseinslag – den 

första delen består av kursintroduktion och tre fördjupande seminarier, me-

dan den tredje delen består av att studenterna skriver uppsats om något 

straffprocessrättsligt ämne. Casedelen av kursen innebär i huvudsak att stu-

denterna arbetar med ett större autentiskt brottmål och – vid de två senaste 

tillfällena som kursen har givits – två mindre autentiska brottmål, vilket 

sker genom att de agerar i roller som domstol, åklagare och försvarare. 

Denna del av kursen har ett uttalat rollperspektiv, som har styrt upplägget; 

tanken är att studenterna skall tvingas in i en fiktiv yrkesroll för att få ett 

annat perspektiv på de juridiska frågeställningarna och för att kunna reflek-

tera över yrkesetiska frågor. Studenterna har arbetat med det större fallet 

under hela kursen från det att förundersökning inleds till dess att tingsrät-

tens dom meddelas, medan de två mindre målen i stort sett består av att stu-

denterna har spelat två schemalagda huvudförhandlingsspel. Genom att 

grupperna i det större brottmålet successivt har fått det autentiska materialet 

utdelat av spelledningen – d.v.s. lärarna – har studenterna fått agera för att 

driva detta spel framåt, medan allt material till de mer uppstyrda mindre 

brottmålen har delats ut till samtliga studenter några dagar före huvudför-

handlingsspelet. I det större brottmålet har under processens gång flera för-

handlingar spelats – häktningsförhandling, beslagsförhandling och huvud-

förhandling i tingsrätt. Ansvaret för spelets fortskridande har i det större 

brottmålet i huvudsak legat på studenterna, men tider för huvudförhand-

lingsspel och slutseminarium har varit schemalagda från början. Därutöver 

har en yrkesverksam domare, åklagare respektive advokat hållit var sin 

gästföreläsning.  

Kursen har bestått av två seminariegrupper, d.v.s. de tre straffprocesserna 

har spelats i två parallella uppsättningar. Studenterna har varit indelade i 

basgrupper, där varje basgrupp har spelat en aktör i straffprocessen – dom-

stol, åklagare och offentlig försvarare (en eller två, beroende på hur många 

tilltalade som funnits i målet). I de två mindre brottmålen – där det enbart 

funnits en tilltalad – har en av försvarargrupperna inte varit aktiv i själva 

spelet, utan har istället inkommit med skriftliga reflektioner kring spelen. 

Det material som studenterna har arbetat med har som sagt varit auten-

tiskt, i huvudsak i form av verkliga förundersökningsprotokoll. De auten-

tiska domarna har dock presenterats först efter det att huvudförhandlings-

spelet har avslutats, alternativt vid slutseminariet. Materialet har varit ano-

nymiserat. Distributionen har i huvudsak gått till så att åklagargrupperna 

successivt har försetts med materialet av spelledningen, och att åklagar-

grupperna därefter – med iakttagande av alla processrättsliga regler – i si-

nom tid har distribuerat materialet vidare till de övriga grupperna.  
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De verkliga fall som studenterna har arbetat med under de år som kursen 

har givits har varit ett narkotikamål (det större målet) samt ett olaga hot och 

en hastighetsöverträdelse (de två mindre målen), samtliga med lokal förank-

ring. Fallen har inrymt varierande frågeställningar i straffrätt och framför 

allt processrätt.  

Det huvudsakliga arbetet under kursen har skett i basgrupperna, i vilka 

basgruppsmedlemmarna tillsammans har fått diskutera diverse juridiska 

problem och vilka åtgärder som bör vidtas. Varje vecka som spelen har på-

gått har studenterna förelagts att individuellt författa en s.k. veckorapport, 

innehållande en rättsutredning av någon straffprocessrättslig fråga som stu-

denterna stött på i casearbetet.  

Handledningen har i huvudsak skett på begäran av studenterna.60 Hand-

ledarens funktion har bestått i att utgöra stöd och bollplank istället för att ge 

svar till de problem som studenterna har arbetat med. Som huvudregel har 

gällt att spelledningen inte griper in då studenterna fattar felaktiga beslut, 

och grupperna har i vissa fall av pedagogiska skäl tillåtits göra medvetna 

misstag för att testa de andra grupperna.  

Huvudförhandlingsspelen i de mindre brottmålen har som regel pågått 

under en halv förmiddag, medan en hel dag har funnits till förfogande för 

huvudförhandlingsspelet i det mer omfattande brottmålet. I spelen har tillta-

lad, målsägande och vittnen spelats av dels lärarna själva, dels av personer 

utanför kursen (juriststudenter och andra).  

Kursmomentet har avslutats med en halvdags slutseminarium. Under 

detta seminarium har samtliga lärare och studenter i seminarieform behand-

lat de frågeställningar som studenterna arbetat med under det större caset 

från början till slut. Studenterna har då fått redovisa de ställningstaganden 

som de har gjort under kursens gång, och lärarna har givits tillfälle att 

lämna sin syn på de behandlade problemen.  

Under de två senaste kurstillfällena har även en polis som arbetat med ut-

redningen av det större brottmålet besökt kursen och berättat om fallet. 

Därutöver har kursen under de två första åren avslutats med en muntlig ut-

värdering av kursen.  

En löpande bedömning av studenternas prestationer under casemomentet 

har gjorts, men det har endast varit möjligt att bli godkänd eller underkänd 

på denna del av examinationen. Betygsgraderingen har istället i huvudsak 

baserats på den uppsats som studenterna har författat under kursens tredje 

del. Även studenternas veckorapporter har emellertid lagts till grund för be-

tygssättningen, framför allt då uppsatsen legat nära någon betygsgräns. För 

 
60 Schemalagd handledning har dock förekommit dels i början av casearbetet, dels inför hu-

vudförhandlingen i det större målet. 
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godkänt resultat har också krävts att studenterna har varit aktiva under se-

minarier och casearbete. 

Jämförelser och slutsatser 
Som framgått av den föregående framställningen uppvisar både casekursen 

och straffprocesskursen många likheter med varandra och den särskilda 

form av CM som utvecklats av Stening. Så förekommer i båda kurserna au-

tentiskt material och en lång rättsfallsbaserad process med flera förhand-

lingsspel under processens gång, något som vi tidigare har sett avviker från 

den mer renläriga CM. Andra likheter mellan kurserna och Stenings CM är 

att studenterna gruppvis tilldelas professionella roller, att handledarens roll 

är att vägleda istället för att tillhandahålla rätta svar och att kurserna avslu-

tas med dom och slutseminarium.   

Den stora skillnaden mellan de två kurserna är formatet: Medan case-

kursen utgörs av en enda lång process präglad av CM, utgör caseinslaget – 

under vilket det förekommer två korta och en längre process – endast en del 

av straffprocesskursen. I casekursen inryms också en hovrättsprocess. Som 

en naturlig konsekvens av det större formatet är också slutseminariet mer 

omfattande på casekursen. En annan skillnad mellan kurserna är att den   

löpande examinationen av studenternas prestationer inte ges någon större 

vikt vid betygssättningen på straffprocesskursen, utan att betygsgraderingen 

i huvudsak sker på grundval av en annan del av kursen – som inte har case-

inslag. 

Vissa skulle också hävda att de två kurserna har betydande inslag av 

traditionell PBL, exempelvis det förhållandet att studenterna arbetar med 

autentiska problem och att lärprocessen främst sker i små basgrupper för 

vilka läraren är handledare.61 Det kan därför sägas vara en smaksak 

huruvida de två kurserna skall betecknas som två PBL- eller två casekurser. 

Möjligen kan sägas att straffprocesskursen är mer lik den renläriga CM på 

så sätt att det förekommer mer än en process, något som inte är fallet på   

casekursen.      

  

 
61 Jfr Pettersen, 2008, s. 162. 
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Engaging Hypotheticals:  

PBL Pedagogy in Umeå from an  

American Perspective 

Elizabeth Perry 

This chapter describes and compares several of my experiences as a 2012-

2013 visiting law lecturer in Umeå’s law department with my experiences 

during my own legal education and exposure to problem-based learning 

(PBL) in the United States. It will put into context the activities Umeå’s 

students engage in by comparing such activities with those engaged in by 

law students in the US, where case law method pedagogy remains predomi-

nant yet reformers have introduced more experiential, problem-based learn-

ing opportunities as well. 

This article will acknowledge problem-based learning methodologies 

used by some law schools in the UK and the US. It will acknowledge the 

recognized benefits, in both Sweden and these common-law countries, of 

increasing the active engagement of law students as future professional 

problem-solvers and adult lifelong learners. It will describe the beneficial 

hybrid of approaches I have witnessed in each country, and specifically dis-

cuss how Basic European Union Law, a course taken by both Swedish and 

international students extensively involving written case decisions by the 

Court of Justice of the European Union, has been taught and is taught in 

Umeå today.  
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The modern case law experience 
The teaching method predominant in modern US law schools, especially in 

students’ foundational first year of study, is called the case law method.62 

Developed by Christopher Columbus Langdell of Harvard Law School cir-

ca 1871,63 it endures, at least in part, because it offers some relative benefit 

compared, for example, to lecture-only pedagogy. The case law method en-

gages students actively, requiring them to grapple with at least one type of 

original legal material to learn one part of the substantive law, one method 

of reasoning critically, and something about various legal professionals, cli-

ents, and courts along the way.64  

The case law method is also heavily criticized, as this article discusses in 

the next section, for its focus on the process of appellate litigation as seen 

from its final stages instead of on a broader range of skills and perspectives 

that modern lawyers need. Nonetheless and despite ongoing calls for re-

form, the case law method has not yet been replaced by another pedagogy, 

at least not throughout any one US law school. Instead it has been modified 

and supplemented at virtually every US law school by approaches more re-

sembling PBL and other experiential methods, as discussed further below. 

A brief introduction to the case law method may assist readers who have 

not experienced it firsthand.65 Students taught by the case-law method pre-

pare for each class session, individually or often in self-organized study 

groups, by reading assigned excerpts collected into a “case book,” or some-

times the full text of appellate courts’ written decisions in various cases re-

lating to the area of law being taught. In class, the instructor,66 most often 

using a Socratic method, guides students through analyzing each appellate 

case assigned for that day’s class session. The instructor seeks to actively 

 
62 “Case law method” is also often referred to as the “casebook method” and as the law 

school “case method,” but then can be confused with the PBL and US business school 

methods of teaching from constructed hypothetical cases, in other words factual scenarios, 

therefore I will consistently call it the case law method. The case law method teaches from 

written appellate court decisions, otherwise known as judicial opinions. There are underly-

ing parties with their various goals and problems, however students read about them after 

the fact of judicial resolution.  
63 Rakoff and Minow, 2007, p. 597–598 (arguing that despite some modifications, “American 

legal education has been an astonishingly stable cultural practice.”).    
64 This is not to suggest that no US law schools have instead embraced more experiential 

learning. 
65 Or seen certain films set in US law schools, e.g. The Paper Chase and Legally Blonde. 
66 Most often a full-time member of the law school’s permanent faculty. The American Bar 

Association (ABA) evaluates schools for ABA accreditation based, inter alia, on whether 

the school has assured that all students have “opportunities to benefit from regular interac-

tion with full-time faculty and other students….” ABA Standards for Approval of Law 

Schools at Interpretation No. 301-4.    
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engage as many students as possible, often via “cold calling” from a seating 

chart, asking a student who has not already spoken in class to contribute to 

the discussion even if the student has not raised his or her hand, then chal-

lenging the student’s reasoning more deeply via several minutes of ques-

tions directed at him or her before a new student is called upon.67  

Despite the large class size that may be involved when the case law 

method is used, in my experience students generally stay attentive through-

out class; they are engaged by the focus on often interesting facts of the 

cases studied, and by the expectation that they might be called upon to 

speak at any moment. Dry recitation by the instructor of legal rules that 

might occur in a non-case-law-method lecture is replaced by more of a stu-

dent-involving, if not necessarily student-led, dialogue.  

Typically students are asked to break down each case (appellate opin-

ion), to describe its facts, the parties to the case, its procedural posture on 

appeal, the decisions made “below” by the trial court or other first-level de-

cision-maker, the main issues of law involved on appeal, the holdings (reso-

lutions of each issue) made by the appellate court, and the rule or rules of 

law for which the case stands. Students might be asked about underlying 

policy and political issues, potential criticisms of the court’s logic, and the 

student’s own opinions concerning the court’s conclusions before taking fi-

nal note of the ultimate rule of law announced by the case and moving on. 

Students’ grades are based exclusively or largely upon one final written 

exam for each course, administered at the end of each semester, often giv-

ing a hypothetical set of facts and asking students to spot the relevant legal 

issues and to resolve them. Students’ reputations and levels of confidence 

are often based, though, on their skills as demonstrated during class.68 

Case law method and its strengths 

One Florida State College of Law instructor analogizes the case-law meth-

od of learning to practice law to learning masonry, explaining to incoming 

law students that “cases are bricks,” and must be used, not merely read 

about:  

 

 
67 Such exchanges can understandably be stressful for students, and have been famously criti-

cized when engaged in by particularly unreasonable instructors. However they can and, I 

would argue, are more frequently conducted effectively, to incentivize students to prepare 

well for class and to engage actively in class as they learn to think, and orally express their 

thoughts, “like lawyers”.  
68 This gives rise to some criticism of the method as too extrinsically motivating, instead of a 

preferable intrinsically motivating process of learning. See, for example, Sturm and Guinier, 

2007, p. 546 (characterizing the US law school culture as too often one of “competition and 

conformity” and emphasizing the consideration of culture in efforts at reform).    
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There are no answers—there are just good walls and bridges, which hold up 

under scrutiny, and bad walls and bridges, which fall apart when pressure is 

applied. The walls and bridges are your legal analysis. Cases are the building 

blocks of your trade. 

In the end, you’ll be able to figure out how to write a good contract, just as if 

we’d given you [a] simple, descriptive book…. But because of the case 

method of study you will also know how to use cases, a lawyer’s bricks, to 

develop a legal argument.69  

 

The case law method as a traditional primary method of learning substan-

tive legal rules, along with their rationales, applications and historical con-

text, could in these ways favorably be compared with a lecture- or tradition-

al textbook-focused method. Compared with other methods employed to 

teach law in the US today, however, it leaves much to be desired.  

Criticisms of the case law method and calls for PBL 

Critics of the case law method and the engrained overall setup of US legal 

education point to the loss of opportunity to impart broader worldviews of 

the legal world once first-year law students have been indoctrinated into the 

assumption that appellate-level court decisions are the most important lens 

through which to view the law, clients, policy, and conflicting agendas. “As 

a chorus of critics over the years has contended, law schools focus dispro-

portionately on developing cognitive competencies—in particular legal 

analysis and memorization of legal doctrine—at the expense of practical 

competencies such as courtroom skills, negotiation, client counseling, pub-

lic speaking skills, and business acumen.”70  

No one type of experience should dominate a quality legal education, 

even if it can arguably be considered a useful one. There are various skills 

successful legal professionals must develop, and additionally there are mul-

tiple learning styles among law school students everywhere. Associate Pro-

fessor of Legal Writing Jill Koch Hayford at Marquette University Law 

School has recognized that students’ learning styles as right-brained “glob-

al” or left-brained “analytical” learners can affect which teaching methods 

best develop their legal reasoning skills, specifically the necessary skills of 

synthesizing a legal rule from a set of legal sources (part to whole) and of 

applying the rule to a client’s factual situation (whole to part).71 Hayford 

 
69 Rowe, 1998, p. 2.   
70 Newton, 2012, p. 83. 
71 Hayford, 2007, p. 2. Consideration of these differing learning styles supports focus on a di-

versity of pedagogical methods.  
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uses both traditional, step-by-step direct teaching to help students struggling 

with synthesis of many cases into a coherent legal rule, and more experien-

tial, constructivist teaching to help those struggling with rule application to 

a client’s factual problem.  

Research into the current effectiveness of US law schools72 and pub-

lished comments from various law school instructors reveal that, more than 

ever, reforms in the direction of including more skills training and active 

learning in law school are being recognized as necessary, and are being im-

plemented.73 

Modern syntheses in US law school pedagogy: my experience 

My US case law method experience in law school, as supplemented by 

problem-based individual courses or projects within courses, clinical expe-

riences, and summer clerkships, remains fairly typical of what a student 

might experience today. In my first year my fellow students and I were 

taught the six major first-year doctrinal (substantive law) subjects, namely 

torts, civil procedure, real property, criminal law and procedure, constitu-

tional law, and contracts, for one semester each, all via the case law meth-

od.74 One of these required courses per semester was deliberately taught in 

a smaller group (“small section”) to provide more faculty-student contact 

via a lower teacher-to-student ratio. Additionally we were required simulta-

neously to take a year-long legal research and writing course, taught as a 

small-section and highly experiential class, with several graded writing as-

signments, several group projects, and multiple one-on-one feedback ses-

sions for each student with the instructor.  

 
72 For example a 2007 Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching report entitled 

Educating Lawyers: Preparation for the Profession of Law. Katz, 2013, p. 828 (discussing 

the Carnegie Report’s recommendations’ broad acceptance within the US legal academy: 

“There have been some critics of the Carnegie Report, but very few who question its core 

prescription for more integrated experiential education.”) See also Carasik, 2011, p. 741. 
73 See generally Goldfarb, 2012, and Newton, 2010. Note also that US legal educators turning 

out future lawyers are not the only ones to recognize the desirability of problem-based train-

ing regarding the nuances of law in action. “Complex legal requirements necessitate more 

extensive training involving not just an explanation of the decisions. It may require a prob-

lem based learning approach for [police] detectives and officers to engage in an active learn-

ing experience that challenges [them] to properly apply their knowledge of the [case law] 

decisions to various fact circumstances that might reflect real-world situations. Trainers and 

supervisors can then assess the readiness of officers to apply the more complex judgment 

criteria. This type of legal training seldom occurs….” Toras, 2012, p. 7. 
74 US law students generally take several courses simultaneously each semester, not one 

course at a time in sequence, as is the practice at Umeå University’s law department. At 

Duke Law School a full-time course load was four simultaneous courses.  
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In my second and third years,75 in addition to a few further required doctri-

nal courses taught largely via the case law method, we students had more 

flexibility to choose courses providing direct guidance to develop our law-

yering skills. I took, for example, a course called Civil and Criminal Trial 

Practice during which we were given a simulated case and required each 

class session to prepare and to orally conduct, in class, case simulation tasks 

such as jury selection questioning, opening statements, witness direct and 

cross-examinations, and closing statements. There was a highly-sought-

after and similarly problem-based course called Appellate Practice, too, 

which culminated in a field trip to the United States Supreme Court in 

Washington, D.C. to meet with attorneys and others and to witness an ex-

ample of oral argument before the Court.  

Although a few further clinical courses were offered, however, I felt it 

necessary to choose between those and taking advantage of the upper-level 

survey courses in major areas of substantive law. I could and would learn 

further skills when I graduated and took a legal job, I reasoned, but if I did 

not take the opportunity to study at least one course in substantive family 

law, intellectual property law, tax law, business law, comparative law, rem-

edies, and so on, I might never go back to do so. My perspective as a legal-

ly-educated person would remain forever diminished.  

Accordingly I chose to gain clinical-course-like practical training via 

volunteer and summer job experiences: I worked part of my first summer in 

law school for Duke’s AIDS Legal Project clinic, experiencing face-to-face 

clients and their needs for the first time. I participated in mock trial compe-

tition, and in writing and editing for a student-edited law review, a journal 

publishing articles focused on one area of law I did not have time to study 

(environmental law). And, like so many others, I worked as a summer asso-

ciate at a major business law firm after my second summer, then as a litiga-

tion associate directly after law school.  

It is unfortunate that I had to choose between reading cases about the 

substantive law in various legal areas or engaging myself in clinical courses 

that would not attempt to cover the substantive law, only certain pre-

determined skills. Once I graduated, I was aware that my six semesters of 

law school had not prepared me to be a very useful practicing lawyer for 

my employer, who continued to offer practical training courses to us new 

associates, expecting no different.  

The full experience of law school has for many years, at least at high-

quality schools, involved an increasing number of varied challenges and 

 
75 Law school in the US is a three-year a.k.a. six semester graduate (post-bachelor’s-degree) 

program which awards the J.D. (Juris Doctor) degree.  
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skills-building opportunities for students. Still, my experience underscores 

how reformers and their research are no doubt correct, that even modern US 

law school is heavily weighted towards an appellate litigation, case-law-

method-promoted worldview, and that more reform needs to be done. My 

experiences at Umeå’s law program have suggested to me what a reformed, 

more integrated experiential legal education might look like. 

The Umeå PBL experience   
The teaching methods which traditionally have predominated in Swedish 

law schools as a whole are better addressed by other contributors to this an-

thology. I can briefly summarize that, in Umeå, prior to 1993, the law pro-

gram was taught primarily via traditional lectures, supplemented by semi-

nars and other alternative teaching methods at individual instructors’ discre-

tion.76 In Umeå today, however, PBL pervades the curriculum. It is deliber-

ately the common pedagogical strategy across all courses offered, as this 

new anthology illuminates.  

Legal education in Sweden and my introduction to it 

When I first arrived as a visiting lecturer in Umeå, in January 2012, the di-

rector of undergraduate studiesin the law department, Lena Landström, gen-

tly introduced me to the PBL philosophy and methods adopted and devel-

oped by Umeå’s law department and provided me with the department’s 

2006 publication Developing Legal Education—The Lao Context and a 

Swedish Approach to Problem-Based Learning.77 I read the guide, dis-

cussed PBL at the university with several teaching colleagues, and observed 

several class sessions taught by other instructors, comprising mock trials, 

group presentations of sub-areas of law, and even lectures and seminars led 

in a Socratic manner to develop students’ understanding of and skills with 

statutory, agency-promulgated, and case-decision-created law.  

All of this helped me prepare to become one of three instructors of the 

course Basic European Union Law. My experiences observing and teaching 

sessions of the Basic EU Law course have been the most extensive of my 

exposures to PBL at Umeå thus far.  

 
76 Boström et al., 2006, p. 8 (further explaining that in 1993, the Umeå law faculty adopted 

PBL across all courses within the law program).  
77 Boström et al., 2006, p. 8. 
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Basic EU Law as an example of PBL in action 

The introductory course in European Union law as offered by Umeå’s law 

department today78 is not exclusively taught using PBL,79 for reasons I will 

discuss, but there is a strong and important PBL component at its core. The 

course consists of seven lectures for the class of students as a whole and six 

seminars conducted in smaller seminar groups. The course is intensive, de-

signed to comprise half of a full-time student’s course load for the term, 

with the final exam scheduled approximately seven weeks after the first 

class session. The topics covered in lectures and seminars are organized in-

to three parts, to cover first the structure of the EU, then its substantive law 

conferring certain rights and obligations, and finally its enforcement mech-

anisms. It is taught entirely in English, to allow both Swedish and interna-

tional students to access the course. The seminars are also taught largely 

from European Court of Justice written court opinions, due to the im-

portance of EU case law as applicable law governing the rights and obliga-

tions of EU citizens including Swedish citizens and entities. This introduces 

a similarity to US legal subjects, also developed through the reasoning con-

tained in high court case decisions, and indeed the case law method is being 

used as one method of instruction during seminars. Students in the course 

are assigned to a seminar group, and also to smaller study groups with 

whom they are expected to meet prior to each class session, to prepare 

largely oral responses to written seminar instructions posted on the course’s 

online website.  

Over recent years, the two law faculty members collaborating on and al-

ternately academically in charge of Basic EU Law, Mattias Derlén and Jo-

han Lindholm, have continuously endeavored to evolve and improve the 

course. They have responded to the department’s common pedagogical 

strategy, student feedback, student performance, and the ongoing rapid evo-

lution of EU law itself. They have experimented with including more and 

fewer introductory lectures to give a framework for the learning from origi-

 
78 Based upon the preliminary course schedule for the upcoming Fall 2013 semester, which 

has been slightly modified in response to student and instructor feedback, as happens each 

semester, yet is similar to the schedule for the past three semesters during which I have been 

involved with the course. Note that this course is for non-law majors, as EU law is taught 

within the multi-subject “law program” for law-degree-seeking students.  
79 PBL is defined by the UK’s York Law School as “[a] teaching and learning method which 

puts a problem first, in which further learning is conducted in the context of that problem.” 

University of York, 2013, p. 5. Umeå’s own Developing Legal Education publication de-

fines PBL as “an education process where learning is centered on problems as a stimulus for 

learning.” Boström et al., 2006, p. 36.    
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nal materials that is done in the seminars.80 The seminars have been more or 

less exclusively started from hypothetical case facts (which are problems, 

not mere one-issue hypotheticals81) that require students to find rules of law 

and arguments in the EU’s establishing Treaties, in case law, and in sug-

gested course textbooks. Then, together in their study groups, the students 

are required to attempt to answer guiding questions prior to meeting with 

the instructor in the seminar itself. Examinations too have involved various 

types of tasks for students, including work with hypothetical case facts to 

analyze based on their learning in the course, written court opinion anal-

yses, short answer questions, and essay questions.   

One challenge faced by the BEUL course is that it is a first course in any 

type of law for most of its students, many of whom are not law students but 

rather are international business program students or visiting international 

exchange students. The students must not only be introduced to law, they 

must be introduced to PBL, as is important to the optimal success of the 

method, then ideally guided through an example of what PBL requires of 

and offers to them. As the York Law School’s Guide to Problem-Based 

Learning explains, “[a]t the heart of the PBL process is the fundamental re-

quirement that students adopt and develop the mind of an ‘active adult 

learner’.”82 York Law School estimates that “[t]he transition from secure, 

teacher-pupil to secure, self directed learner” can take six to twelve months, 

“although most students have made sufficient progress in the first four to 

six weeks to recognize the advantages.”83 My observations in class support 

this observation: by the end of Basic EU Law, most students are at least ret-

roactively enthusiastic about their study group experiences and the seminars 

in which they participated, although at the start of the seminars these same 

students sometimes seem hesitant about “jumping in” to try to research 

through the EU Treaties and assigned cases on their own, to discover solu-

tions to the problems we instructors pose.   

 
80 As Umeå’s Developing Legal Education publication points out, there can be reasons that 

use of lectures can be effective as part of a course nonetheless designed to improve the prob-

lem-solving skills of students, and there are ways to respect the outcome goals of PBL by 

making such lectures more interactive. Boström et al., 2006, p. 83–89. Basic EU Law in-

structors actively attempt to provide students in this survey course with such interactive in-

troductory lectures as a framework, with the “meat” of the problem-based learning done in 

the course seminars.  
81 This can be an important distinction since short hypotheticals require the same inductive 

form of reasoning—applying a specified legal principle to a set of facts—as the case law 

method, whereas the useful addition of true problem based learning requires students to 

practice a more deductive reasoning strategy, also essential for lawyers to master. Cassidy, 

2012, p. 1521.  
82 The University of York, 2013, p. 18–19.  
83 The University of York, 2013, p. 40.  
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Comparisons and conclusions 
Research has suggested the types of teaching which would best motivate 

and prepare law students in any of the countries discussed here. Law pro-

grams in these countries face practical challenges to full implementation of 

best practice, including for example the availability of enough teachers per 

student or time meaningfully to assess and give feedback on students’ learn-

ing during, as well as at the end, of a semester. Practitioners of PBL and 

other progressive types of teaching have provided roadmaps for individual 

course instructors to use as they further incorporate these methods and re-

fine their use.84  

Towards engagement and achieving desired outcomes 

In the US, future improvements will ideally take the form of broadening the 

use of methods such as PBL into more law school course offerings, using 

these methods increasingly to teach major areas of law instead of only iso-

lated skills courses.85 In Umeå, I expect that future improvements will more 

take the form of deepening the use of PBL, as instructors are challenged 

constantly to revise their teaching plans to further incorporate more of the 

types of PBL learning activities described throughout this anthology, and to 

explicitly introduce students to how they are learning, and why.  

Diverse approaches, one quality education  

Comparison of the traditional pedagogical approaches to law teaching in 

Sweden and the US is well beyond the scope of this article. It would require 

discussion of differences between the civil law and common law traditions, 

and differences in how students are certified as ready to practice law, to 

start. It suffices to say that the common-law-based case law method remains 

entrenched in US legal teaching, with only supplementary teaching usually 

accomplished via alternative pedagogies including PBL and clinical educa-

tion, while in Umeå PBL has been much more incorporated throughout all 

substantive law courses.  

 
84 E.g. Anderson, 2012 (describing one instructor’s use of non-legal fiction novels as the fact 

pattern to teach a PBL criminal litigation course); Stanford Law School, 2013 (providing 

case materials to facilitate a PBL approach to environmental law); and Hammond, 2011 

(urging the increased inclusion of transactional law skills such as negotiating, in addition to 

litigation skills, in experiential law school coursework). 
85 Others, besides me, have expressed this desire. Cassidy, 2012, p. 1516 (“The critics’ focus 

has shifted from the dearth of practical skills training in the law school curriculum to the 

lack of integrated skills training.” There is a recognized divide “between experiential educa-

tion and doctrinal law school courses.”)   
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One of the themes of this contribution is that, in practice, a blend of legal 

teaching methodologies has been simultaneously developed in each coun-

try, resulting in more similarity than one might expect between the legal 

educations students receive in each. Nonetheless, where I had to choose be-

tween surveying the substantive law during law school and focusing on 

more problem-based skills-building experiences, Umeå’s students seem 

protected from any such dilemma. Umeå’s commitment to an across-the-

board PBL pedagogical philosophy affords them an opportunity to do both. 
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Tankar från en försökskanin 

Malin Brännström 

I höst är det 20 år sedan jag började juristprogrammet i Umeå och det är 

snart 15 år sedan jag tog min jur. kand.-examen. Jag har precis firat det med 

en resa till Paris tillsammans med fyra av mina vänner från juristprogram-

met. En doktorand, en kronofogde, en expert i internationell mervär-

desskatt, en utredningssekreterare på näringsdepartementet och en myndig-

hetsjurist. Det blev många skratt och minnen från tiden i Umeå. Och givet-

vis kom frågan om PBL och basgrupper upp. Så här med lite perspektiv och 

erfarenheter verkar vi överens om att vi fick en bra utbildning vid juristpro-

grammet i Umeå. 

Jag var 20 år gammal när jag började juristutbildningen, som jag så gärna 

ville gå. Idag kommer jag inte ihåg vilka förväntningar jag hade på själva 

utbildningen, men jag minns tydligt hur vi några veckor in på första termi-

nen insåg att vi var försökskaniner. Den traditionella modellen vid juristut-

bildningen, med föreläsningar och inläsning av juridisk litteratur, var bort-

tagen. Vi var de första studenterna i Umeå som fullt ut skulle lära oss grun-

derna i juridiken genom något som kallades problembaserad inlärning, 

PBL. Det skulle inte bli en enkel resa. I vart fall inte för lärarna. 

Den första tiden med PBL minns jag som ganska turbulent. Det blev 

många diskussioner om kursernas upplägg och om innehållet i de uppgifter 

vi fick. Mitt intryck är att det bland både lärare och studenter var ganska 

oklart vad PBL egentligen gick ut på. Det fanns några eldsjälar som verkli-

gen trodde på idén, men då och då framgick det att det fanns lärare och an-

svariga vid juridiska institutionen som inte själva var övertygade om förde-

larna med PBL. Den där första tiden var på många sätt en försöksperiod för 

alla inblandade. Ibland gick det bättre och ibland gick det sämre. 
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Så här i efterhand tror jag att vi studenter var lite för misstänksamma och 

kritiska. Omgivningen uppfattade oss nog som ganska krävande då vi ofta 

ifrågasatte uppgifterna och kursernas upplägg. Samtidigt tror jag att dis-

kussionerna gjorde oss mer medvetna om utbildningens innehåll, vilket var 

positivt. Vi fick sätta oss in i juridikens tankesätt för att förstå hur uppgif-

terna skulle förstås och lösas, något som vi förmodligen hade nytta av för 

att förstå den juridiska metoden. Det innebar nog också ofta att lärarna fick 

tänka igenom sina uppgifter och tankar inför seminarierna lite extra noga. 

Förmodligen gjorde det att några av barnsjukdomarna försvann när kursen 

gavs igen nästkommande år. Redan efter någon termin hade systemet satt 

sig och de flesta verkade bekväma med att arbeta med PBL.  

I början av utbildningen var vi nog många studenter som tyckte att vi var 

juristprogrammets ”försökskaniner”. Flera av oss kände oro över om vi fick 

en tillräckligt bra utbildning. Farhågorna var många. Skulle vi på det här 

sättet verkligen bli ”riktiga” jurister? Skulle vi efter utbildningen komma ut 

i yrkeslivet och få ett arbete när vi inte hade läst ”riktig” juridik? Och kunde 

vi verkligen konkurrera med studenter från de andra, mer etablerade jurist-

utbildningarna vid andra universitet? 

Vi hade inte behövt oroa oss för att utbildningen inte var tillräcklig bra. 

Tvärtom. Som yrkesverksam jurist har jag bland annat arbetat i domstol, på 

advokatbyrå och som förbundsjurist. Under den här tiden har jag flera 

gånger slagits av att jag haft vissa fördelar i förhållande till mina kollegor 

som utbildat sig vid andra universitet. För som jag ser det finns det många 

fördelar med PBL. Den viktigaste är just att en nybakad jurist lämnar ut-

bildningen med en god kunskap om den juridiska metoden. Det innebär helt 

enkelt en insikt i hur ett juridiskt problem ska angripas. Det kan tyckas vara 

en självklarhet efter att ha genomgått juristutbildningen, men som fiskal in-

såg jag att det inte var det. Jag träffade notarier som inte fullt ut hade för-

stått hur man går till väga för att ta ställning i en juridisk fråga. De hade inte 

fått med sig metoden från utbildningen, utan den fick de lära sig under sin 

första tid vid domstolen. Det var nog först då som jag verkligen förstod för-

delarna med den modell för inlärning som vi hade fått med oss från jurist-

programmet i Umeå. 

I efterhand är basgruppsarbetet mitt tydligaste minne från studietiden.  Vi 

ägnade så otroligt mycket tid åt arbetet i basgrupperna, då stora delar av ut-

bildningen utgick från dessa diskussioner. Jag minns än idag precis de per-

soner som ingick i min första basgrupp. Det var i stort sett samma personer 

som jag 20 år senare åkte till Paris med. Vi blev ett sammansvetsat gäng, 

som fortfarande håller ihop.  

Indelningen i basgrupper präglade vår tillvaro. Det var viktiga stunder 

när listorna på nya basgrupper delades ut. Vi var bara 40 studenter som bör-
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jade juristprogrammet 1993. Det gjorde att man ganska snabbt i förväg 

kunde säga om man hade hamnat i en ”bra” eller ”dålig” basgrupp när man 

såg listorna. I en bra grupp var alla pålästa och diskuterade för att förstå och 

fördjupa frågeställningarna. Alla hjälptes åt och ägnade tid åt arbetet. I en 

dålig basgrupp fick man inte ut så mycket av diskussionerna. Då fanns det 

ofta någon som gled med och använde de andras kunskap för att själv klara 

uppgifterna på seminarierna.  

Under det första året lade vi ned otroligt mycket tid på arbetet i basgrup-

perna. Så småningom lärde vi oss hur man på ett bättre sätt kunde klara av 

seminarieuppgifterna, utan att ägna hela dagar åt diskussionerna i basgrup-

pen. Arbetet blev under andra året betydligt effektivare. Och under sista 

terminen med PBL var mötena med basgrupperna korta och man klarade 

betydligt snabbare av väsentligheterna, det vill säga att klara av seminarie-

uppgifterna.  

Den här drillningen i samarbete har jag ofta i efterhand tänkt på som nå-

got positivt. Under de här åren fick jag lära mig att arbeta med många typer 

av personligheter. Där fanns den effektiva och pålästa. Där fanns den filoso-

fiske grunnaren. Där fanns den som ofta tog den enkla vägen och utgick 

från att de andra hade bra koll på seminarieuppgifterna. Den här situationen 

möter man ju sedan ofta på en arbetsplats. Det var en stor fördel att redan 

under utbildningen lära sig att arbeta med olika slags människor. Att kunna 

kompromissa, diskutera och slutligen ta ställning och fatta ett juridiskt be-

slut. Jag tror inte man ska underskatta den sociala träningen som ligger i att 

lösa uppgifter tillsammans i grupp. En stor del av arbetet för många yrkes-

verksamma jurister handlar ju just om den sociala biten, om att kunna förstå 

människor, att kunna hantera möten med andra och sedan att sätta in juridi-

ken i detta sammanhang.  

En annan stor fördel med PBL var nyttan av att få lösa uppgifter till-

sammans med personer med mer erfarenheter. Många av mina kurskamrater 

hade varit ute i yrkeslivet och hade då mött situationer i arbetslivet och fa-

miljelivet som sedan fanns i seminarieuppgifterna. De kunde på ett bättre 

sätt relatera uppgifterna till ”verkligheten”, vilket ofta fördjupade förståel-

sen för problemen och bidrog till att diskussionerna blev bättre. 

Så fanns det nackdelar med PBL? Självklart. En baksida var just att man 

till slut blev så van att lösa uppgifter i grupp att det var svårt att se hur man 

någonsin skulle kunna lösa uppgifterna ensam. När det var dags att gå ut i 

verkligheten som nyutexaminerad jurist brukade vi skoja och säga att man 

borde få ta med sig sin basgrupp till sin första arbetsplats. Men på något sätt 

gick det i alla fall bra utan basgruppen. Konstigt nog. 

Att vi fick en bra utbildning genom PBL har jag fått bekräftat av olika 

arbetsgivare, särskilt under domarutbildningen inom Svea hovrätt. Till ex-
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empel menade en av lagmännen att de notarier och fiskaler som hade läst 

utbildningen genom PBL hade en fördel i förhållande till andra. Min bild är 

också att vi försökskaniner på juristprogrammet faktiskt har klarat oss rik-

tigt bra i yrkeslivet som ”riktiga” jurister. Själv ser jag idag bara fördelar 

med att jag läste juristprogrammet i Umeå och av att ha lärt mig nyckeln till 

juridiken genom PBL. Jag kan idag konstatera att jag fick en bra utbildning 

som förberedde mig väl för yrkeslivet.  
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Vad tycker våra före detta juriststuden-

ter om den utbildning de fått? 

Ulf Israelsson 

Som ett led i kvalitetssäkringen av juristutbildningen genomför juridiska in-

stitutionen sedan 2002 en årligen återkommande enkätundersökning med 

tidigare studenter. Fram till i år har enkäten genomförts tolv gånger.  

Under månaderna mars-april varje år har de studenter som tagit examen 

under närmast föregående kalenderår fått ett frågeformulär som förutom en 

del allmänna frågor om juristutbildningen också innehållit frågor som rör 

undervisning, examination, kursutvärderingar, administration och slutligen 

studiemiljön.  

Fram till och med höstterminen 2006 antogs de studenter som ville läsa 

juristutbildningen vid Umeå universitet till juris kandidatprogrammet. Från 

och med höstterminen 2007 antas studenterna till juristprogrammet. Anled-

ningen till namnbytet var att examensbenämningen juris kandidatexamen 

utmönstrades ur högskoleförordningen (1993:100) och dess examensord-

ning för att istället ersättas med juristexamen. För att undvika oklarheter 

kommer den sammanfattande benämningen på dessa båda program – med 

olika examensbenämningar – fortsättningsvis vara juristutbildningen. 

Målen för juristexamen skiljer sig rätt avsevärt från de mål som gällde 

för juris kandidatexamen. För vår del blev dock skillnaderna inte så drama-

tiska. Den juristutbildning som gav en juris kandidatexamen uppfyllde 

mycket väl de mål som kom att uppställas för juristexamen. Någon föränd-

ring av utbildningen som i sin tur påverkade formuleringarna av frågorna i 

enkäten behövde därmed inte göras.  

Inför varje ny enkätomgång har frågorna i frågeformuläret granskats. 

Syftet med granskningen har varit att undersöka behovet av justeringar av 

frågorna alternativt lägga till eller ta bort frågor. Dessa granskningar har 

inte medfört några nämnvärda förändringar av frågorna förrän våren 2012. 
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Då togs ett antal bort och en tillkom. Den fråga som tillkom består i sin tur 

av ett antal delfrågor som var och en hänför sig till de mål som högskole-

förordningens examensordning uppställer för erhållande av juristexamen. 

Att frågan om dessa mål fogades in i enkäten vid det tillfället var ingen 

slump. Under slutet av 2011 började nämligen studenter ur den första kull 

som antogs till den utbildningsplan som leder till juristexamen att ta sin ex-

amen.  

Under åren har enkäten skickats till 680 personer. Vi har fått svar från 

414 (60,9 %). Det innebär att det är 266 som inte svarat. Bortfallet är natur-

ligtvis ett problem. Vi vet ju faktiskt inte vad de som avstått att svara på en-

käten tycker. Men det är ett problem vi delar med de flesta enkätundersök-

ningar. Svarsfrekvensen får ändå betraktas som tämligen god. 

I detta kapitel kommer jag att återge vad våra f.d. studenter tycker om 

den utbildning de gått igenom. Det kommer att göras med utgångspunkt 

från svaren på de enkätundersökningar som genomförts enligt den beskriv-

ning jag lämnat ovan. Med några undantag kommer redovisningen att kon-

centreras till de frågor i enkäten som berört undervisningen.  

Är den modell av PBL vi använder oss av på program-

met bra?  
Av de som svarat har 97,6 % svarat ja. Det betyder att bara 2,4 %, eller tio 

personer, svarat nej.  

I anslutning till frågan har det funnits utrymme för kommentarer. Av för-

klarliga skäl avspeglar kommentarerna den stora andelen som tycker att 

modellen är bra.  

I många kommentarer uttrycks särskilt uppskattning över att vi under 

hela utbildningen fokuserar på att använda ett arbetssätt som liknar det man 

sedan får uppleva i arbetslivet och att man under utbildningen får lära sig 

angripa problem som mycket påminner om verklighetens arbetsmetod. Eller 

som en f.d. student uttryckte sig, ”när jag jobbar känns mina arbetsuppgifter 

som det jag gjort hela utbildningen”. En annan liknande positiv kommentar 

var den från en person som jobbade på advokatbyrå och skrev att ”verklig-

heten känns förvånansvärt lik den att arbeta med basgruppsfall”. 

Även när det gäller basgruppsarbetet är man generellt positiva. Här på-

pekas dock av flera att det kan bli problem om gruppen inte fungerar som 

det är tänkt. Konsekvenserna kan då bland annat bli att en eller några bas-

gruppsdeltagare får en alltför stor arbetsbörda. 

Ett problem vi har när vi ska bedöma resultatet för frågan är att vi inte 

vet så mycket om vad de som svarat jämför med. Det enda vi egentligen 
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kan utgå från är att alla kan göra jämförelser med sina gymnasiestudier. 

Några har säkert också läst kurser eller kanske någon längre utbildning vid 

universitet eller högskola innan man började på juristutbildningen. Möjlig-

heten finns naturligtvis också att man läst kurser i något annat ämne paral-

lellt med sina juridikstudier. 

Är antalet schemalagda undervisningstimmar till-

räckligt?  
 

Frågan har haft fem olika svarsalternativ. Svaren fördelas enligt följande: 

 

 

 

Figur 1 

Som framgår av figur 1 har drygt 90 % angivit två av alternativen. Det kan 

noteras att vid fem enkättillfällen har en majoritet av de som svarat ansett 

att antalet timmar bör ökas något och vid två tillfällen ansett att antalet 

timmar bör vara oförändrat. 

0,0%

0,7%

39,1%

51,0%

9,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Bör minskas kraftigt

Bör minskas något

Bör vara oförändrat

Bör ökas något

Bör ökas kraftigt



86 

 

Vilken/vilka undervisningsformer hade du gärna sett 

(mer av) under studietiden?  
 

 

 

 

Figur 2 

I sitt svar kunde man ange flera alternativ. Som framgår av figur 2 är fler 

föreläsningar ett återkommande önskemål från studenterna.  

Den grundläggande arbetsformen på utbildningen är basgruppsarbetet 

där studenterna själva driver sitt arbete. Undervisningen består av semi-

narier, handledningar, föreläsningar och praktiska övningar. Tyngdpunkten 

ligger emellertid på seminarier i olika former. 

Som beskrivits tidigare i denna bok var en avsikt med den pedagogiska 

omläggningen 1993 att betona kunskaper och träning i rättslig metod medan 

rena minneskunskaper skulle få ett minskat utrymme. Det gör att undervis-

ning i form av traditionella föreläsningar begränsats till förmån för andra 

undervisningsformer.  
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I vilken omfattning har den schemalagda undervis-

ningen följts?  
 

 

 

 

Figur 3 

Andelen som följt undervisningen i mycket stor omfattning är hög. Den har 

under åren pendlat mellan 67,4 % som lägst och 82,4 % som högst. Lägger 

man till andelen som i stor omfattning följt undervisningen så kan man 

konstatera att i genomsnitt har mer än 90 % angivit mycket stor omfattning 

eller stor omfattning. 
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I vilken omfattning har man deltagit i basgruppsarbetet?  

 

Figur 4 

Som framgår av figur 4 så överensstämmer resultatet för frågan rätt väl med 

det för föregående fråga. En större avvikelse i någon riktning hade möjligen 

kunnat indikera för missnöje med antingen undervisningen eller basgrupps-

arbetet.  

Hur har arbetet i basgrupper allmänt sett fungerat?  

 

Figur 5 
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Som framgår av figur 5 så anser en stor majoritet, 86,4 %, att arbetet funge-

rar bra eller mycket bra. Det är mindre än 5 % som anser att det fungerar 

mindre bra eller dåligt. 

Under vårterminen 1999 genomfördes på initiativ av institutionens ut-

bildningsråd86 en undersökning av hur studenterna på terminskurserna två, 

fyra och sex upplevde att basgruppsarbetet fungerade. Undersökningen för-

anleddes av indikationer på att arbetet i basgrupperna kanske inte fungerade 

tillfredsställande. Resultatet visade emellertid inte på något behov av åtgär-

der. 

Hur bedöms omfattningen av den arbetsinsats som lagts 

på studierna?  

 

Figur 6 

En majoritet av de som svarat har angivit att de bedömer sin arbetsinsats 

som stor eller mycket stor. Lägger man till de som svarat ganska stor ar-

betsinsats så omfattas 91,0 % av de som svarat på frågan. 

 
86 Utbildningsrådet bestod av representanter för studenterna på juristutbildningen, studierek-

tor och studievägledare. I rådet bevakades och diskuterades olika frågor relaterade till ut-

bildningen. Organet avvecklades under 2009. 
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Hur bedömer man kunskaperna inom ett antal angivna 

områden?  
Inför starten med enkätundersökningarna identifierades ett antal kunskaps-

områden som vi särskilt ville fråga våra före detta studenter om. En föränd-

ring som gjorts under åren är att svarsalternativet rättens förhållande till 

klass, etnicitet etc. tillkom inför den enkät som gjordes med kullen som tog 

examen 2010.  

Svaren har avgivits med angivande av siffrorna 1- 5 enligt följande: 

 

1 = Obetydliga kunskaper 

2 = Små kunskaper 

3 = Ganska stora kuskaper 

4 = Stora kunskaper 

5 = Mycket stora kunskaper 
 

 

Figur 7 

Eftersom den grundläggande arbetsformen på utbildningen är arbete i bas-

grupp är det kanske inte särskilt förvånande att arbeta i grupp hamnar i 

topp och med god marginal överskrider gränsen för stora kunskaper. Att 

man också bedömer sina kunskaper inom juridisk problemlösning och 

skriftlig framställning som mer än stora är positivt.  

3,65

2,68

2,95

3,12

3,41

3,51

3,69

3,69

3,79

4,05

4,30

4,48

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Genomsnitt

Internationella rättsförhållanden

Rättens förhållande till klass, etnicitet etc.

Rättens förhållande till samhälle ekonomi och
politik

Etik

Muntlig framställning

Juridisk teori och metod

Rättens förhållande till genus

Datoranvändning

Skriftlig framställning

Juridisk problemlösning

Att arbeta i grupp



 

91 

 

Om man studerar utfallet för nyssnämnda tre alternativ samt ytterligare tre 

och gör en jämförelse mellan alla årskullar kan man konstatera att de olika 

kullarna tycker tämligen lika. Av figur 8 framgår de årliga placeringarna för 

alla sex alternativen. Exempelvis så gäller att elva av de tolv studentgrup-

perna ansett sig ha bäst kunskaper i att arbeta i grupp och att tio av tolv 

grupper placerat juridisk problemlösning på andra plats.  

För övriga fem alternativ har placeringarna varit mer spridda. De har ge-

nom åren haft fyra till sex olika placeringar. 

 

 

Figur 8 

I vilken utsträckning har man uppnått följande mål?  
De mål som avses är de som återfinns i examensbeskrivningen för juristex-

amen i högskoleförordningen.87 Som tidigare nämnts så infogades frågan 

första gången i enkäten för den kull som tog examen 2011. Det är alltså 

bara vid två tillfällen som frågan funnits med i enkäten. 

Målen i högskoleförordningens examensbeskrivning är uppdelade i tre 

delar med följande rubriker: 

 Kunskap och förståelse  

 Färdighet och förmåga  

 
87 Se högskoleförordningen, bilaga 2. 
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 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

I enkäterna skulle man redovisa sin bedömning med angivande av siffrorna 

1-5 enligt följande: 

1 = I obetydlig grad uppnått målen 

2 = I liten grad uppnått målen 

3 = I ganska stor grad uppnått målen 

4 = I stor grad uppnått målen 

5 = I mycket stor grad uppnått målen 

Svaren i enkäterna redovisas under nyssnämnda tre rubriker.  

I Högskoleverkets (HSV) rapport, Kvalitetsutvärdering av rättsvetenskap 

och närliggande huvudområden samt juristexamen88, fick vår juristexamen 

omdömet hög kvalitet. För bedömningen hade åtta av de totalt 13 exa-

mensmålen valts ut. För alla de utvalda målen ansåg bedömargruppen att 

måluppfyllelsen var hög. De mål som granskades samt bedömargruppens 

bedömning för vart och ett av de utvalda målen redovisas också under re-

spektive rubrik. 

Kunskap och förståelse  

 

Figur 9 

Det kan noteras att för dessa mål som helhet är inte resultatet lika bra som 

för målen under övriga två rubriker. 

Av målen i denna grupp valde HSV ut tre för sin granskning.  

 
88 Beslut 2012-09-04, Reg.nr 643-01402-11. 
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 Mål: För juristexamen ska studenten visa kunskap om områdets ve-

tenskapliga grund samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklings-

arbete. 

Bedömning: ”Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna 

har kunskap om områdets vetenskapliga grund samt insikter i aktu-

ellt forsknings- och utvecklingsarbete. Några självständiga arbeten 

visar på mycket bred och djup kunskap om områdets vetenskapliga 

grund och mycket god insikt i forskningsarbete. Sammantaget be-

döms måluppfyllelsen vara hög”. 

 Mål: För juristexamen ska studenten visa fördjupad kunskap i och 

förståelse av centrala juridiska ämnen samt kunskap i andra ämnen 

som är av särskild betydelse för tillämpningen av de juridiska kun-

skaperna.  

Bedömning: ”Urvalet av självständiga arbeten visar, med flera un-

dantag, att studenterna har fördjupad kunskap och förståelse av cen-

trala juridiska ämnen. Däremot visar några självständiga arbeten att 

det saknas kunskap i andra ämnen som är av särskild betydelse för 

tillämpningen av de juridiska kunskaperna. Av självvärderingen 

framgår dock att studenterna under utbildningen kommer i kontakt 

med ett flertal andra ämnen, exempelvis rättsekonomi, kriminologi 

och rättsmedicin. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen, trots de 

angivna bristerna, vara hög.”  

 Mål: För juristexamen ska studenten visa kännedom om rättssyste-

mets roll nationellt och internationellt.  

Bedömning: ”Urvalet av självständiga arbeten visar, med några un-

dantag, att studenterna har kännedom om rättssystemets roll interna-

tionellt. Det finns dock några självständiga arbeten som inte visar att 

studenterna har tillräcklig kännedom om rättssystemet internation-

ellt. I självvärderingen framkommer att studenterna får kunskap om 

det internationella rättssystemet på ett flertal kurser. Sammantaget 

bedöms utbildningen därför, trots svagheterna, nå hög måluppfyl-

lelse.” 

Om man jämför med vårt enkätutfall kan man konstatera att de två mål vars 

måluppfyllelse är bäst och det som är minst bra är de som HSV:s bedömar-

grupp har granskat. Positivt i det sammanhanget är att det alternativ som i 

enkätutfallet fått lägst måluppfyllelse enligt bedömargruppen inte haft några 

problem att redan genom urvalet av självständiga arbeten nå hög målupp-

fyllelse. 
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Färdighet och förmåga 

 

Figur 10 

Av figur 10 kan man se att de som svarat sammantaget anser sig ha uppnått 

målen i mer än stor grad.  

Även i den här gruppen av mål har HSV granskat tre mål.  

 Mål: För juristexamen ska studenten visa förmåga att systematiskt, 

kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera fråge-

ställningar samt planera och genomföra kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar.  

Bedömning: ”Urvalet av självständiga arbeten visar, med några un-

dantag, att studenterna har förmåga att systematiskt, kritiskt och 

självständigt formulera och analysera frågeställningar samt planera 

och genomföra kvalificerade uppgifter. Självvärderingen och lärosä-

tesintervjun visar att studenterna har förmåga att genomföra uppgif-

ter inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen 

vara hög.”  

 Mål: För juristexamen ska studenten visa förmåga att arbeta såväl 

individuellt som i samverkan med andra.  

Bedömning: ”Självvärderingen visar att studenterna arbetar såväl in-

dividuellt, som i samverkan med andra, exempelvis i basgrupper. 

Under s.k. spel och seminarier samverkar studenterna med utomstå-

ende skådespelare, yrkesverksamma jurister samt studenter på olika 

program. På flera kurser examineras förmågan att arbeta individuellt 

genom skriftliga uppgifter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen 

vara hög.” 
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 Mål: För juristexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nation-

ella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 

redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grup-

per.  

Bedömning: ”Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna 

har förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 

skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser. Av själv-

värderingen framgår att studenternas förmåga att muntligt kommuni-

cera både på svenska och engelska med olika grupper tränas och ex-

amineras, vilket troliggör att denna del av målet nås. Sammantaget 

bedöms måluppfyllelsen vara hög.” 

Även här har de två mål vars måluppfyllelse är bäst och det mål som har 

lägst måluppfyllelse i enkätutfallet granskats av HSV:s bedömargrupp. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 

Figur 11 

Som framgår så anser man sig i genomsnitt ha uppnått målen under den här 

rubriken i mer än stor grad.  

I den här gruppen av mål har HSV granskat två. 

 Mål: För juristexamen ska studenten visa förmåga att inom området 

göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och sam-

hälleliga frågor, såsom de mänskliga rättigheterna och etiska 

aspekter. 

Bedömning: ”Urvalet av självständiga arbeten visar, med några un-

dantag, att studenterna har förmåga att göra relevanta bedömningar 
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med hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga aspekter mot bak-

grund av det valda ämnet. Däremot är etiska aspekter mindre väl ut-

vecklat i flera arbeten, trots att ämnet kan analyseras på flera sätt 

med etiska aspekter. I självvärderingen och på lärosätesintervjun 

framkommer att förmågan att göra bedömningar utifrån det angivna 

målet examineras på ett flertal kurser. Olika kurser ställer krav på att 

göra vetenskapliga och samhälleliga bedömningar, t.ex. i analyser av 

olika verksamheters påverkan på miljö, enskildas hälsa och sam-

hällsekonomi. Studenterna tränas i att problematisera rättsliga frågor 

utifrån etiska aspekter, exempelvis de skatte- och rättspolitiska grun-

derna för skattesystemet, diskrimineringslagstiftningen, personupp-

giftslagen m.m. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.” 

 Mål: För juristexamen ska studenten visa förmåga till ett självstän-

digt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet. 

Bedömning: ”Urvalet av självständiga arbeten visar, med några un-

dantag, att studenterna har förmåga till ett självständigt och kritiskt 

förhållningssätt gentemot rättssystemet. I några arbeten hade dock ett 

mer kritiskt förhållningssätt till källmaterialet varit önskvärt. Själv-

värderingen visar dock att studenterna övas och examineras i att an-

lägga ett kritiskt perspektiv på en viss rättslig lösning, princip eller 

lagstiftning. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.” 

 

Här har de två mål vars måluppfyllelse enligt enkätutfallet hamnar på tredje 

respektive fjärde plats granskats av HSV:s bedömargrupp. 
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I vilken omfattning har utbildningen givit de kunskaper 

som en praktiskt verksam jurist bör ha? 

 

Figur 12 

Resultatet här visar att 95,1 % anser sig i ganska stor eller större omfattning 

ha fått de kunskaper som en praktiskt verksam jurist bör ha. Den andel som 

anser att de i liten omfattning fått sådana kunskaper motsvarar 20 personer.  

Är du nöjd med din utbildning? 

 

Figur 13 
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Av figur 13 kan man konstatera att en så stor andel som 99,8 % är nöjda 

med sin juristutbildning. I faktiska tal handlar det om en av 411 personer 

som inte alls är nöjd. 

Vid tre tillfällen, under 2000, 2005 och 2010, har juridiska institutionen 

genomfört enkätundersökningar som riktat sig till alla som tagit examen 

från juristprogrammet vid Umeå universitet. Vid dessa tillfällen har frågan 

om man är nöjd med sin utbildning funnits med. Fördelningen av svaren 

från de 525 personer som svarade på frågan när enkätundersökningen 2010 

genomfördes framgår av figur 14. Som framgår är resultaten i huvudsak 

överensstämmande med de siffror som redovisas i figur 13. De 0,4 % som 

svarat att man inte alls är nöjda är i faktiska tal två till antalet. 

 

Figur 14 

Vad skulle man främst vilja förändra rörande undervis-

ningen på utbildningen? 
Både frågan om antalet undervisningstimmar och vilken/vilka undervis-

ningsformer man gärna sett (mer av) under studietiden återspeglas i de svar 

vi fått på den här frågan. 

Som vi ser i figur 1 så anser en majoritet av de som svarat på frågan om 

undervisningsmängd att antalet schemalagda undervisningstimmar bör ökas 

något. 

Många svar på den nu aktuella frågan handlar om att man rent generellt 

vill ha mer undervisningstimmar medan andra i större eller mindre grad 

preciserar vilken typ av undervisningsinslag man önskar mer av. Särskilt ef-
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terfrågat är mer föreläsningar men också fler seminarier återkommer som 

önskemål. En större koppling på olika sätt mot arbetslivet är också föränd-

ringsförslag som framförs liksom fler inslag av muntlig och skriftlig fram-

ställning. Behov av fler valbara kurser nämns också. Därutöver förekommer 

bland annat synpunkter på förändringar av ämnesmässiga innehåll på olika 

kurser.  

Det är inte många som anger att man vill ha mindre av något. Men ett 

område nämns i det avseendet i ett relativt stort antal svar. Det är genusper-

spektivet som av flera anses ha för stort utrymme i utbildningen. Tyvärr kan 

man konstatera att de allra flesta som svarat på den här frågan inte närmare 

motiverat sina förslag. 

Slutligen skulle jag vilja säga att… 
Enkäterna har genom alla år avslutats med ett utrymme där ordet har varit 

fritt. Här har man alltså haft möjlighet att lämna kommentarer, synpunkter 

och förslag runt allt som rör utbildningen, institutionen, universitetet eller 

vad man nu ansett sig vilja formulera några ord kring. 

De flesta kommentarer knyter på ett eller annat sätt an till frågan om man 

är nöjd med sin utbildning. Mot bakgrund av utfallet på den frågan (jfr ovan 

figur 13 och 14) innebär det att ett mycket stort antal personer avlutar enkä-

ten med att på olika sätt uttrycka sin uppskattning med utbildningen men 

även med tiden vid institutionen och Umeå universitetet. Sammantaget kan 

man konstatera att den positiva bild som våra före detta studenter ger av sin 

utbildning väl överensstämmer med vår egen. Men vi har aldrig slagit oss 

till ro utan ständigt arbetat för att förbättra utbildningen. Det som närmast är 

aktuellt i det avseendet är att göra en översyn av det ämnesmässiga innehål-

let i hela juristprogrammet. 

Jag får avsluta detta kapitel med att återge delar av tre kommentarer vi 

fått under denna rubrik.  

En uttrycker sig så här: ”Utbildningen är jättebra. Nu när jag jobbar med 

jurister som läst på andra orter förstår jag att vi i Umeå blev väl omhänder-

tagna och hade en bra kontakt med lärarna och fick många kamrater.” En 

annan kommenterar sin utbildning genom att hänvisa till att PBL gör att 

man ligger före i arbetslivet jämfört med studenter från andra universitet. 

Det och sammanhållningen i studentgruppen som präglade studietiden är 

anledningen till att personen ifråga alltid rekommenderar Umeås juristpro-

gram till alla som överväger att läsa juridik.  

Slutligen har vi den person som säger sig vara oerhört tacksam för sin tid 

vid universitetet och som till alla lärare, som tagit sig tid och engagerat sig i 
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studenterna och som kommit med råd och uppmuntran samt lärt ut disci-

plin, vill säga att det i dennes ögon (och förhoppningsvis majoriteten av alla 

studenters) är lärarnas arbete som är det mest prestigefyllda och framförallt 

mest värdefulla som görs på universitetet. På dennes nuvarande arbetsplats 

inser personen att det varit en ynnest att läsa i Umeå. Jag hoppas, fortsätter 

personen, att de här orden motiverar er lite och skänker er lite styrka att 

fortsätta med ert ansvarsfulla och otroliga arbete.  
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PBL och möten i akademin 

Ruth Mannelqvist 

Juridiska institutionens införande av problembaserat lärande inom hela 

grundutbildningen för jurister vid Umeå universitet har varit av intresse för 

andra grundutbildningar, såväl inom universitetet som vid andra lärosäten 

och universitet nationellt och internationellt.89 Som framgått började den 

pedagogiska modellen att användas år 1993, och själv började jag att un-

dervisa inom ramen för juristprogrammet ett år senare, och jag har därför – 

liksom flera andra lärare aktiva inom juristprogrammet – många gånger an-

litats som föreläsare eller pedagogisk konsult när det gäller vår pedagogiska 

modell.90  

I det här kapitlet beskriver jag några av dessa möten med andra inom 

akademin när det gäller utbyte och diskussioner om problembaserat lärande, 

en beskrivning som i stort sett baseras på gamla anteckningar, inbjudningar, 

program och ett relativt hyggligt minne!  

En pedagogisk utveckling… 
Läsåret 1995/96 deltog jag och mina kollegor Monica Burman och Erik 

Persson i en universitetsgemensam pedagogisk kurs.91 Under kursen skulle 

 
89 Se bl.a. beskrivningen av det så kallade Laos-projektet i den här boken, skrivet av Ulf Van-

nebäck.  
90 Under åren 1995-2000 fungerade jag som terminsansvarig för termin 1 på juristprogram-

met, vilket bl.a. innebar att jag introducerade den pedagogiska modellen till studenterna. 

Därefter har jag fortsatt undervisa inom ramen för programmet på flertalet av de olika ter-

minerna, numera framför allt på programmets senare del.   
91 Kursen Lärarkunskap omfattade 2.5 veckor, hölls av Personalutveckling 

/Undervisningscentrum och gick inom ramen för det dåvarande universitetspedagogiska 
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deltagarna bland annat genomföra ett pedagogiskt fördjupningsprojekt, så 

jag och mina kollegor bestämde oss för att göra en utvärdering av vårt pro-

blembaserade lärande som vid den tiden hade genomförts på terminerna ett 

till sex (av utbildningens nio terminer).  

Vi ville beskriva den pedagogiska utvecklingen som skett på institution-

en och ta reda på vad lärare och studenter tyckte om den problembaserade 

metoden. Förhoppningen var att vi skulle kunna lista en del problem, fråge-

ställningar och framtidsvisioner avseende såväl juristutbildningen i Umeå 

som användningen av PBL i undervisningen. Vi lät därför 20 lärare, med 

varierande undervisningserfarenhet av problembaserat lärande, besvara en 

skriftlig enkät. När det gäller studenternas uppfattning gick vi igenom tidi-

gare ifyllda kursutvärderingar, men eftersom dessa besvarats av endast 35-

40% av studenterna på de olika terminerna valde vi också att göra en inter-

vju med studenter från varje termin. Det var mellan fyra och sex studenter 

som deltog i varje grupp och vi frågade om deras uppfattningar om utbild-

ningen och PBL som pedagogisk modell. 

Vi bad både lärare och studenter att beskriva för- och nackdelar med den 

problembaserade pedagogiken. Lärarna hade många synpunkter, av såväl 

negativ som positiv karaktär, och vi kunde konstatera att de positiva 

aspekterna hade en viss kvantitativ övervikt. Det som framhölls som mest 

positivt var studenternas höga aktivitet och ansvar för sin egen inlärning. 

Bland nackdelarna dominerade de som hängde samman med krav på lära-

ren. Många menade att pedagogiken innebar mycket administration och 

krävde omfattande förberedelser av läraren. Studenterna menade att PBL 

kunde beskrivas som ett kaos som övergår till en kontrollerad inlärningsme-

tod. Många studenter upplevde problembaserat lärande som förvirrande och 

inte särskilt övergripbar eller strukturerad under den första terminen. När de 

väl kommit till termin två och vidare hade majoriteten av studenterna an-

passat såväl inlärning som kunskapsinhämtning efter modellen och större 

och större trygghet och lugn infann sig i studiesituationen. Det som många 

upplevde som negativt inledningsvis, exempelvis att själva kontrollera och 

styra inlärningen, framstod som väldigt positivt ju längre utbildningen fort-

skred. 

Vårt arbete med utvärderingen av PBL på juristprogrammet fick viss 

uppmärksamhet på kursen och vi blev ombedda att presentera utvärderingen 

på en universitetspedagogisk konferens några månader senare.92  

 
programmet vid Umeå universitet. Kursens syfte var att utveckla lärarens kompetens i att 

planera, genomföra, examinera och utvärdera undervisning.  
92 Utvärderingen finns publicerad i konferensrapporten Utbildning i förändring, Universitets-

pedagogisk konferens i Umeå den 20-21 februari 1997.  
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… som var intressant för andra lärare… 
Presentationen av utvärderingen på konferensen, och dess publikation, 

ledde till att andra lärare på universitetet blev intresserade av att höra mer 

om vår modell av problembaserat lärande på juristprogrammet. Vi blev där-

för inbjudna till det dåvarande Undervisningscentrum för att berätta om vår 

pedagogiska modell.93  

Den första grupp jag träffade var ett antal lärare från några olika vårdut-

bildningar inom universitetet. Efter att jag beskrivit både metodikens upp-

läggning och såväl studenters som lärares uppfattning om den möttes jag av 

invändningen att det vi gjorde på juristutbildningen inte var riktig PBL. Vi 

följer ju nämligen inte den traditionella metoden av problembaserat lärande, 

där läraren bland annat förväntas att aktivt delta i basgruppernas arbete (i en 

så kallad ”brainstorming”).94 Jag var ganska oförberedd på reaktionerna, 

framför allt beroende på att jag, och de flesta av mina kollegor, uppfattade 

problembaserat lärande som ett förhållningssätt till kunskap och inte en me-

tod som rigoröst måste efterlevas.  

Under de påföljande åren kom jag dock att vid flera tillfällen mötas av 

liknande reaktioner, vilket resulterade i att jag alltid inledde min beskriv-

ning av juristprogrammets pedagogiska uppläggning med en ”friskrivning” 

om att vi använde oss av en något modifierad modell av problembaserat lä-

rande.   

Jag fick fortsatta inbjudningar att tala vid olika pedagogiska kurser i 

drygt tio år efter den första trevande presentationen. Från min horisont så 

var dessa år mycket berikande, med möjligheter för mig att få en ökad för-

ståelse för andra utbildningar eller utbildningsprogram och en egen pedago-

gisk utveckling. Jag fick både många idéer och nya tips att använda i 

undervisning och forskning, liksom anledning att kritiskt granska både in-

nehåll i och utformning av mitt eget kursmaterial och kurslitteratur.      

… andra utbildningsprogram…  
Intresset för problembaserat lärande kom också från andra utbildningspro-

gram vid universitetet. År 1998 deltog jag och en tidigare kollega vid ett 

 
93 Undervisningscentrum, som bytte namn till Universitetspedagogiskt centrum UPC, utgör 

sedan 1 juli 2013 en ny avdelning vid Umeå universitetsbibliotek, och kallas numera för 

UPL - Universitetspedagogik och lärandestöd. Förutom UPC ingår även Studieverkstaden 

inom StudentCentrum och Universitetsbibliotekets undervisningsverksamhet och avsikten är 

att den nya avdelningen UPL ska erbjuda professionellt pedagogiskt stöd till lärare och stu-

denter.   
94 Se Johan Holms tidigare kapitel om problembaserat lärande i den här boken.  
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seminarium som anordnades av den dåvarande institutionen för kultur och 

media. Seminariet var en del av deras pedagogiska arbete på institutionen. 

Vi presenterade det upplägg vi hade på juristprogrammet och hur vi valt att 

tillämpa problembaserat lärande. Därefter delade vi in lärargruppen i grup-

per och lät dem använda PBL utifrån en konstruerad, men likväl verklig-

hetstrogen, händelse.  

 

En student på den kurs som läraren hade kursansvar för vägrade att samarbeta med 

andra studenter i basgruppen. Det uppstod oro i hela studentgruppen och flera stu-

denter sökte upp läraren på dennes arbetsrum och vill inte längre delta i undervis-

ningen. När kursen var över framkom det i kursvärderingen att en av de andra lä-

rarna i lärarlaget varit uttalat motståndare till den pedagogiska modellen och hade 

vid ett flertal tillfällen dryftat sina åsikter och farhågor till studenterna. 

 

Lärarnas uppgift var att i gruppen försöka identifiera problemen, diskutera 

dem och presentera någon eller några lösningsförslag. Grupperna diskute-

rade uppgiften i ca 20 minuter och därefter hade vi en storgruppsdiskussion. 

Vi kunde då konstatera att inte bara den konstruerade händelsen gav liv åt 

diskussionerna utan också lärarnas generella synpunkter på pedagogik och 

problembaserat lärande.  

Våren 2000 medverkade jag i ett seminarium tillsammans med lärare 

från medicinska fakulteten vid Umeå universitet, som ett led i deras arbete 

för att införa problembaserat lärande på läkarprogrammet. Lärarna på pro-

grammet såg, liksom vi, många fördelar med ett problembaserat förhåll-

ningssätt i undervisningen. Även de framförde den verklighetsanknutna pe-

dagogiken som en av de stora fördelarna med PBL, men såg också många 

svårigheter med att ändra programmets pedagogiska uppläggning. Två av 

dessa svårigheter var att dels hade utbildningen många år på nacken, med 

väl inarbetade lärare, scheman och material, dels motsvarade inte litteratu-

ren den nya pedagogiken. Syftet med att införa problembaserat lärande på 

läkarprogrammet var bland annat att studenterna skulle se patienten i en 

helhet, och inte längre lära om olika kroppsdelar separat. Detta försvårades 

dock av en sedan tidigare inarbetad utbildning och att den litteratur som 

fanns tillgänglig utgick från andra pedagogiska modeller och kunskapsideal.  

Ett annat problem som lyftes fram under seminariet var att många lärare 

på läkarprogrammet också arbetade kliniskt som läkare, varför ett byte av 

pedagogisk modell kunde ses som ett betungande moment i en redan an-

strängd arbetssituation. För mig var det mycket lärorikt att delta i diskuss-

ionerna under seminariet, eftersom både läkarutbildningen och professionen 

har så många likheter med de juridiska motsvarigheterna. Här fanns stora 
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möjligheter att diskutera, och i viss mån problematisera, grundutbildning 

och profession.    

… och andra universitet. 
Intresset för problembaserat lärande fanns också utanför Umeå universitet. 

Jag var en av de lärare från institutionen som fick möjligheten att delta i ju-

ridiska institutionens utvecklingsprojekt i Laos, som beskrivs mera utförligt 

av Ulf Vannebäck i denna bok.95 Jag var där under våren 2004 för att be-

rätta om vårt problembaserade lärande i Umeå och förhoppningsvis kunna 

ge inspiration till de laotiska lärarna. Det var en lärorik upplevelse, inte bara 

för laoterna utan också för mig, bland annat beroende på skillnader i kultu-

rella förhållanden, kunskapssyn och möjligheterna att själva bestämma och 

påverka så väl utformning som innehåll i undervisningen. Lärarna var in-

tresserade – och fascinerade – över vår utbildning och pedagogiken, men 

röster hördes om att PBL nog inte var något för dem.    

Ett annat intressant möte år 2004 ägde rum när lärare från juristpro-

grammet vid Åbo universitet besökte vår institution för att få lite informa-

tion omkring problembaserat lärande i jurisutbildningen. Vi presenterade 

vårt pedagogiska upplägg, och diskussionerna kom därefter att framför allt 

handla om innehållet i seminarier och annan undervisning. Eftersom det 

problembaserade lärandet påminner om den juridiska arbetsmetoden i hög 

utsträckning handlade diskussionerna inte om pedagogiken i sig, utan hur 

utbildningen kunde forskningsanknytas. I det avseendet finns fortfarande 

mycket att diskutera och göra. Kanske är det läge för ett problemorienterat 

seminarium bland våra lärare i frågan? 

Om den kulturella likheten kändes ganska liten mellan oss och våra 

finska kollegor, var skillnaderna desto större i mötet med lärare från Gradu-

ate School of Law, University of the Ryukyus, Okinawa Japan. Hösten 

2009 besökte de institutionen för att diskutera såväl viktimologisk forskning 

som problembaserat lärande. Juristutbildningen i Japan avviker på många 

sätt från den svenska utbildningen och vår beskrivning av problembaserat 

lärande vid juristprogrammet i Umeå fascinerade våra japanska besökare 

lika mycket som deras beskrivning av japansk juristutbildning intresserade 

oss. De japanska lärarna ville gärna få till stånd en ökad diskussion omkring 

olika samhällsfrågor som kunde kopplas till rätten, inte bara inom akademin 

utan i hela rättsväsendet i Japan, och förhoppningen var att problembaserat 

lärande på universitetet kunde vara en början.   

 
95 Se även Boström m.fl., 2006. 



106 

 

Jag kan absolut hålla med om att problembaserat lärande kan vara en god 

hjälp, eller kanske också en förutsättning, om avsikten är att införa nya per-

spektiv, metoder eller förhållningssätt i grundutbildningen. Läsåret 1998–99 

erhöll institutionen särskilda pengar från dåvarande Högskoleverket för att 

uppmärksamma jämställdhets- och genusperspektiv inom juristutbildning-

en.96 Projektet innebar bland annat att kursmaterial på utbildningen revide-

rades, ny litteratur infördes och enkönade seminariegrupper prövades. Den 

problembaserade utformningen av undervisningen på programmet underlät-

tade arbetet med att införa det, och andra, perspektiv i grundutbildningen 

för jurister.  

Jämställdhetsprojektet, tillsammans med den pedagogiska modellen, 

kom att intressera även andra, både inom och utanför universitetet. Ett ex-

empel var Linköpings universitet och dess affärsjuridiska program. Hösten 

2009 inbjöds jag att delta i en workshop som de höll omkring genus i 

grundutbildningen och en stor del av diskussionen kom då att centreras 

kring just den pedagogiska modellen i Umeå och hur vi med hjälp av den 

försökt vidga studenternas kunskaper och kritiska förhållningssätt, både ge-

nerellt och specifikt som genus och mångfald.   

Fortfarande intressant? 
Frågan är då om problembaserat lärande vid juridiska institutionen Umeå 

universitet fortfarande är intressant? Jag skulle nog svara ja på den frågan, 

även om intresset kanske ser lite annorlunda ut idag jämfört med för tjugo 

år sedan. 

Våren 1998 intervjuades jag av en student från pedagogiska institutionen, 

när han gjorde en studie om erfarenheter kring PBL.97 I sina slutsatser me-

nade studenten att ett problembaserat förhållningssätt är en hjälp i pedago-

giskt utvecklings- och förändringsarbete. Han framhöll vidare att metoden 

inte kunde uppfattas som perfekt, ”utan den ska anpassas och utvecklas till 

den egna verksamheten och egna mål”.98 Mina erfarenheter av både den pe-

dagogiska modellen och de möten jag haft med andra inom akademin är 

just att PBL kan, eller till och med bör, anpassas och att det snarare handlar 

om synen på kunskap än om en strikt pedagogisk modell. Med problemba-

serat lärande ges både lärare och studenter möjlighet att kritiskt granska, 

vända och vrida på ett problem eller en utgångspunkt, något som i förläng-

ningen endast kan leda till ett bättre lärande och hållbarare kunskaper.    

 
96 Arbetet fick namnet Regeringsprojektet och finns beskrivet i Norborg mfl., 2002.  
97 Teppola, 1998.  
98 Teppola, 1998, s. 38.  
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Under de första åren som jag mötte andra lärare inom akademin uppfattade 

många av mina lärarkollegor problembaserat lärande som något nytt och 

lite ”exotiskt”, även om enstaka lärare vittnade om att de redan använde de-

lar av pedagogiken i enskilda undervisningsmoment eller på olika kurser, 

många gånger utan att känna till att det kallades PBL. Andra lärare hade 

aldrig kommit i kontakt med den problembaserade modellen och intresset 

för såväl pedagogiken som vårt utbildningsprogram var stort, särskilt vid 

Umeå universitet. Att lägga om den pedagogiska utgångspunkten på alla 

kurser och moment inom ett helt utbildningsprogram var något som inte nå-

gon annan institution gjort inom universitetet, så vitt jag förstår.  

Med åren har jag dock kommit att uppfatta beskrivningarna av problem-

baserat lärande på juristprogrammet i Umeå som mindre uppseendeväck-

ande och i någon mån mindre ”spännande”. Många lärare inom akademin 

har nu prövat olika former av PBL i sin undervisning, och fokus i diskuss-

ionerna ligger numera på modellens för- eller nackdelar och hur den kan vi-

dareutvecklas eller anpassas på ett generellt plan, istället för dess ursprung-

liga innehåll och utformning.99  
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PBL på export – Laosprojektet100 

Ulf Vannebäck 

År 2000 inleddes ett samarbete mellan svenska Sida och Faculty of Law 

and Political Science, National University of Laos (FLP). Det övergripande 

syftet med samarbetet var att höja kvaliteten på juristutbildningen och där-

med att höja kunskapsnivån hos de studenter som tar examen från FLP. Se-

dan samarbetets början har juridiska institutionen, Umeå universitet varit 

den svenska parten som, på uppdrag av Sida, genomfört projektet. Juridiska 

institutionen har sedan projektet inleddes haft en person stationerad på hel-

tid på FLP. 

Projektet inleddes med en treårsperiod från 2000 till 2003. Den förläng-

ning som sedan kom till stånd var planerad att vara fem år men kom att för-

längas ytterligare fram till att projektet slutligen upphörde 2010. Att pro-

jektet lades ned var en effekt av att den svenska regeringen år 2007 beslu-

tade att upphöra med allt bilateralt bistånd till Laos som ett led i en stor för-

ändring av biståndet där man kraftigt minskade antalet biståndsländer. 

Som ovan nämnts var det övergripande målet för projektet att höja nivån 

på studenterna. Detta mål har i sin tur delats upp i tre delmål enligt följande: 

 

1. förbättra färdigheter och pedagogiska kunskaper hos de anställda vid 

fakulteten, 

2. förbättra kapaciteten i ledningen och administrationen av fakulteten, 

3. öka studenternas motivation. 

 
100 Detta kapitel är baserat på rapporter, undersökningar och andra dokument som juridiska 

institutionen, Umeå universitet upprättat under projekttiden samt på författarens egna erfa-

renheter som rådgivare i projektet mellan 2003 och 2006. 
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I huvudsak har projektet genom åren använt en helt dominerande del av re-

surserna till det första delmålet, kompetensutveckling av personalen, och lå-

tit de två övriga delmålen spela en rätt liten roll. Gjorda utvärderingar har 

också visat att det är delmål ett som varit mest framgångsrikt. Under 2008 

bestämdes att delmål tre helt skulle strykas. 

Ett problem för projektet har varit att ingen formell inledande studie 

gjordes av nivåer och kunskaper och det har därför varit svårt att tydligt och 

på ett vetenskapligt vedertaget vis dokumentera gjorda framsteg.101 De slut-

satser som kunnat dras, trots detta, är att det är främst satsningen på perso-

nalens kompetensutveckling som varit framgångsrik medan framstegen vad 

gäller ledning och administration har varit mer blygsamma. Det tredje del-

målet – studenternas motivation – har inte varit möjligt att utvärdera. 

Juridikens ställning i Laos 
Rättssystemet i Laos är i jämförelse med många andra länders rättssystem 

extremt ungt. Under århundraden bestod det nuvarande Laos av tre separata 

kungadömen och det fanns därmed ingen samordnad lag för landet. I slutet 

av 1800-talet kom kungadömena att koloniseras av Frankrike och det kan 

då i viss mån sägas ha funnits en mycket franskinfluerad samordnad lag 

även om det parallellt fortfarande fanns traditionella system och principer 

som upprätthölls i lokalsamhällena. I mitten av 1900-talet blev Laos själv-

ständigt och under ungefär 20 år därefter pågick inre stridigheter om mak-

ten i landet. Ingen samordnad lag för hela Laos fanns under den perioden. 

1975 tog det kommunistiska Pathet Lao makten i hela landet och upphävde 

då alla lagar från den tidigare regimen. All juristutbildning stängdes, all ju-

ridisk litteratur brändes och under ett antal år fanns inga domstolar alls i 

landet. Först mot slutet av 1980-talet när Laos åter öppnade upp för privata 

investeringar genom den så kallade ”New Economic Mechanism” började 

de styrande se ett behov av ett rättssystem i landet. 

Det nuvarande rättssystemet bygger på influenser från flera olika rätts-

traditioner. Traditionellt fanns inte mycket skriven rätt. Det franska infly-

tandet bestod till stor del av skriven lag och koncept hänförliga till civil law 

systemen. När det gäller de nyare kommersiella lagarna har dessa dock in-

spirerats mycket av common law traditioner. Även mer socialistiskt influe-

rade regler från Vietnam och Kina finns i det laotiska rättssystemet. 

 
101 Vid tiden för projektets inledande var det inte självklart att göra en formell baseline study 

eller formell benchmarking vid projektstart. Samma typ av överväganden över utbildningens 

status med mera gjordes förstås, men då mer formlöst i de bakgrundsbeskrivningar som fö-

regick projektstart. 
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Juristutbildningen i Laos 

Även när det gäller juristutbildning har den utbildning som idag finns i 

Laos en mycket kort historia. Innan 1975 fanns en franskspråkig juristut-

bildning i Laos men den var mycket inriktad på det franska rättssystemet. 

När den stängdes ned var landet utan juristutbildning fram till 1986 när ju-

stitiedepartementet återupptog utbildning av jurister genom Vientiane 

School of Law. Från 1997 införlivades utbildningen i National University 

of Laos och hamnade då administrativt under utbildningsdepartementet. In-

stitutionen bytte namn till Faculty of Law and Political Science (FLP). Pro-

grammet gjordes femårigt istället för treårigt.  

Flytten från justitie- till utbildningsdepartementet medförde att stora de-

lar av personalen – som var anställd av justitiedepartementet – försvann 

från utbildningen och den nybildade fakulteten kom till stora delar att bestå 

av unga lärare med en färsk examen från den utbildning de nu sattes att 

sköta. 

Det mest anmärkningsvärda som hänt med juristutbildningen i Laos un-

der senare tid är att den växt mycket snabbt. Justitiedepartementet har åter 

startat en egen juristutbildning på tre håll i landet med syfte att utbilda de 

tjänstemän som redan arbetar på något vis i rättssystemet. Ungefär 7 000 

studenter var 2010 antagna till dessa tre nya utbildningar. Under utbild-

ningsdepartementet och National University of Laos har också en ny jurist-

utbildning startats i södra Laos. 2010 var ungefär 700 studenter antagna till 

universitetets filial i söder. I huvudstaden Vientiane har utbildningen samti-

digt byggts ut med avgiftsbelagda eftermiddags- och kvällskurser. Det to-

tala antalet studenter har med det ökat från ungefär 1 000 stycken år 2000 

till nästan 3 500 studenter år 2010. Under 2008 startade FLP det första mas-

terprogrammet i juridik i Laos där 40 studenter antogs. 

Projektet och PBL 
När projektet inleddes år 2000 fanns i Laos inga läroböcker i juridik som 

användes vid fakulteten. Undervisningen gick uteslutande ut på att läraren 

föreläste och att studenterna tog anteckningar. Grupperna var stora och lära-

ren använde mikrofon för att göra sig hörd vilket gjorde kommunikationen 

tämligen enkelriktad. Eftersom många av lärarna var unga och utan erfaren-

het från tillämpad juridik blev undervisningen teoretisk, inriktad på utantill-

kunskaper och utan koppling till praktisk juridisk problemlösning. 

Det går heller inte att bortse från att det finns vissa grundläggande kultu-

rella företeelser som gör interaktivitet i klassrummet svårare än vad det är i 

svensk kultur. I Laos, liksom i en hel del andra länder i regionen, finns före-
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ställningen om att tappa ansiktet. Om en student ställer en fråga till en lä-

rare som läraren inte kan svara på kommer läraren att tappa ansiktet. Detta 

även om frågan är bortom det läraren rimligen bör kunna svara på. Dessu-

tom kommer studenten som ställde frågan att tappa ansiktet för att hon satt 

läraren i en situation där denne tappat ansiktet. Detta är förstås en häm-

mande faktor i undervisningen.102 

Som nämndes inledningsvis var ett huvudmål för projektet att höja kva-

liteten på de studenter som tar examen från FLP. Det första delmålet var att 

förbättra färdigheter och pedagogiska kunskaper hos de anställda vid fakul-

teten. Delmålet har i sin tur brutits ned till en lägre nivå av delmål som 

närmar sig konkreta aktiviteter. Dessa innehåller förstås även annat än pro-

blembaserat lärande men en hel del av aktiviteterna i delmålet har gått ut på 

att försöka göra steget mellan den teoretiska utbildningen och den praktiska 

juridiska problemlösningen mindre. Flera olika angreppssätt har använts 

och i den följande beskrivningen har en vid tolkning av begreppet problem-

baserat lärande gjorts för att försöka ge en bild av de olika aktiviteter pro-

jektet genomfört. Det tål att betonas att projektet inte siktat på att införa ett 

fullständigt problembaserat angreppssätt på utbildningen enligt den modell 

som exempelvis Johan Holm beskrivit tidigare i denna bok. Det handlar här 

istället om små steg i riktning mot en mer studerandeaktiv utbildning med 

ökad kvalitet. 

Ökat utbyte med övriga aktörer i rättssystemet 

Ett sätt för studenter och lärare på fakulteten att få en breddad bild av juri-

diken bortom den mer teoretiska är att möta jurister som är praktiskt verk-

samma inom rättsväsendet. I projektet var därför ett av delmålen i nivån 

under kompetensutvecklingsmålet att öka utbytet med övriga aktörer i rätts-

systemet. 

Det traditionella sättet att få in praktiker i undervisningen är att bjuda in 

dem som gästlärare. Detta tillämpades vid fakulteten även innan projektets 

start eftersom många av de mest kompetenta och erfarna lärarna fortsatte att 

vara anställda vid justitiedepartementet även efter fakultetens tillkomst 

1997. I projektet har systemet med gästlärare uppmuntrats och man har 

även lyckats bredda urvalet av inbjudna gäster för att ge en bredare syn på 

rättssystemet och juridikens tillämpning i landet. Gästlärare har använts så-

väl i ordinarie undervisning för studenter som för speciella seminarier för 

utvalda lärargrupper. 

En annan aktivitet som har understötts av projektet är studiebesök hos 

olika juridiskt verksamma organisationer och myndigheter i Vientiane och 

 
102 För en mer utvecklad bild om hinder i lärandemiljön se Boström m.fl., 2006, s. 27 f. 
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ute i provinserna. Besöken har syftat till att studenter och lärare ska få ökad 

erfarenhet av den praktiska juridiska tillämpningen och av vilka juridiska 

frågor som är aktuella. 

Utbytet med andra utbildningar inom landet har varit rätt blygsamt ef-

tersom fakulteten länge bedrev den enda juristutbildningen. Med universitet 

i regionen har utbytet genom projektet varit flitigare och då oftast thai-

ländska universitet eftersom de flesta laoter utan problem förstår thai-

ländska. Även universitet i Vietnam, Singapore och Sverige har besökts av 

delegationer från fakulteten. 

Förutom det uppenbara att få input från de som tillämpar juridiken och se 

hur andra universitet jobbar har det ökade utbytet också fört med sig annat. 

Ökad tillgång till intressant material som i viss mån kunnat användas i den 

egna undervisningen är en sådan sidoeffekt. Inbjudningar till konferenser, 

utbildningar och möjligheter att söka stipendier har också följt på studiebe-

söken. 

Öka tillgången till juridiska läroböcker och till annan information 

Rättssystem är i hög grad unika för varje nation och juridik blir därför i lika 

hög grad ett nationellt ämne. Att importera läroböcker från andra länder är 

på grund av det i huvudsak omöjligt förutom i vissa internationella delar av 

juridiken. Språkkunskaperna generellt i Laos är inte heller sådana att ut-

ländskt material kan användas utan översättning. Eftersom det, som ovan 

nämnts, inte fanns någonting i läroboksväg när projektet inleddes har en av 

de mer högprioriterade aktiviteterna i projektet varit att understödja pro-

duktion av juridiska läroböcker.  

Det första steget blev att uppmuntra lärare att sammanställa föreläsnings-

anteckningar som trycktes som läroböcker. Dessa användes i undervisning-

en och skickades även ut till rättstillämpare i Vientiane och provinserna för 

kommentarer. Senare läroböcker har inte nödvändigtvis utgått från befint-

liga föreläsningsanteckningar utan har även skrivits från början för att täcka 

upp områden där det behövts material. Gradvis har kvaliteten på läroböck-

erna förbättrats genom seminarier, diskussioner och samarbeten med andra 

universitet och år 2010 hade mer än 50 läroböcker producerats med stöd av 

projektet. 

En god spridning av böckerna har varit i fokus för projektet och den mo-

dell som använts har varit att klassuppsättningar placerats i biblioteket och 

de har dessutom gjorts tillgängliga för försäljning. De finns numer också 

tillgängliga som e-böcker och på CD-skivor. 

Utländsk litteratur har också köpts in inom de områden där det bedömts 

meningsfullt. Det som har varit svårt har varit att hitta generella böcker som 

behandlar juridiken på ett sådant sätt att de går att använda även utanför den 
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kontext i vilka de tillkommit. Thailändska böcker har varit lättare för de 

laotiska studenterna att tillgodogöra sig än engelska även om det thai-

ländska rättssystemet skiljer sig markant från det laotiska. I ett par fall har 

också projektet medverkat till översättning av böcker från engelska till lao-

tiska och i båda fallen rör det sig om mer generella böcker om juridik som 

bedömts användbara oavsett rättssystem. 

Tillgång till internet och datorer har också säkerställts genom projektet. 

National University of Laos har inte haft en stabil infrastruktur för internet 

och eftersom FLP inte ligger i anslutning till huvudcampus har projektet 

medverkat till en separat uppkoppling för fakulteten. Genom ett datorrum 

med ett tjugotal datorer har lärare och studenter kunnat söka material på in-

ternet. Eftersom juridik i hög grad är nationell är det dock bara inom vissa 

ämnen internationellt material är relevant. En annan hämmande faktor har 

varit bristande språkkunskaper hos studenter och personal. Även om rele-

vant material kan finnas så är det inte säkert att man kunnat tillgodogöra sig 

det på det språk det varit skrivet. 

Förbättra lärarnas juridiska kompetens 

Juristutbildningen i Laos är, som nämnts, jämförelsevis väldigt ung. Ef-

tersom de flesta av lärarna på fakulteten har sin utbildning från just den 

unga laotiska juristutbildningen och inte heller har erfarenhet av juridisk 

tillämpning har vidareutbildning av personalen med fördjupning av de juri-

diska kunskaperna varit en viktig del i projektet. Tanken har varit att lärarna 

måste ha fördjupade kunskaper för att kunna känna sig trygga i undervis-

ningssituationen och, i förlängningen, för att kunna utveckla sin undervis-

ning mot en mer problembaserad metod. 

När projektet inleddes hade ett fåtal av de anställda masterexamen från 

det forna östblocket – i huvudsak Sovjetunionen och Vietnam - men bara en 

hade motsvarande utbildning från ett universitet utanför den sfären. Utbild-

ningarna från östblocket var av tveksam kvalitet bland annat på grund av de 

laotiska studenternas stora svårigheter med språket. Dessutom var utgångs-

punkten i utbildningarna ett socialistiskt samhällssystem vilket medförde att 

många begrepp och områden som är viktiga i ett mer marknadsinriktat sy-

stem inte alls behandlades.   

År 2010 hade 25 personer i personalen masterexamen och 15 till stude-

rade på masternivå. De flesta har utbildats i Thailand och Japan och det har 

skett både genom att projektet gett stipendier och genom att projektet satsat 

resurser på att förbättra personalens språkkunskaper för att göra dem behö-

riga att söka externa stipendier. Mot slutet av projektet har en av de an-

ställda kommit upp i en engelskanivå som gjort det möjligt att studera på 
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masternivå i ett engelskspråkigt land. Det finns även en i personalen som 

bedriver doktorandstudier i Frankrike. 

De svårigheter som funnits vad gäller högre studier för personalen har 

främst varit språkkunskaperna. Även om projektet satsat stora resurser på 

förbättrade kunskaper i engelska så har det varit svårt för många att komma 

upp i en nivå som gjort högre studier möjliga. Även de som studerat i Thai-

land har haft betydande problem med språket när det kommit till en mer 

komplicerad nivå. Bristande studieteknik har också gjort att många som läst 

på masternivå haft svårt att hänga med i tempot. Det allmänna utbildnings-

systemet i Laos har varit bristfälligt och personalen har därför i många fall 

saknat verktyg för att tillgodogöra sig högre studier i det tempo som förvän-

tats. Problemen med bristande studieteknik har också adresserats av pro-

jektet i förberedande kurser för de som varit på väg till masterstudier. Att på 

kort tid åtgärda effekterna av ett utbildningssystem som varit bristfälligt 

under årtionden låter sig dock inte göras så lätt. 

Även andra typer av vidareutbildningar än masterprogram har använts i 

projektet. Alltifrån en mängd kortare workshops i blandade juridiska ämnen 

till kurser på upp till fyra månader. 

En ur PBL-aspekt intressant del av fakultetens verksamhet är det Clinical 

Legal Education (CLE) program som startades 2007 som ett separat projekt 

utan finansiellt stöd från det befintliga sidaprojektet. Clinical Legal Educa-

tion går ut på att studenter på fakultetens program själva undervisar i juri-

diska frågor ute i provinserna, på skolor och i andra sammanhang. De för-

bereder undervisning i relevanta juridiska frågor och åker sedan under 

några veckor ut till de mer isolerade delarna i Laos för att undervisa om ex-

empelvis fastighetsrätt. Studenterna har stöd av ordinarie lärare men det 

mesta av arbetet gör de själva. Sidaprojektet har gett stöd till utbildning av 

lärare i CLE-programmet men övriga delar har skett i samarbete med andra 

organisationer. Ungefär 280 byar hade år 2010 besökts inom ramen för pro-

grammet. 

Ett annat viktigt område som ägnats en hel del uppmärksamhet har varit 

utvecklingen av läroplanerna för de olika program som ges vid fakulteten. 

Detta har skett genom studieresor, seminarier och genom att en stor del av 

fakultetens personal varit iväg på utbildningar och fått nya intryck från 

andra universitet. Läroplansarbetet har skett fortlöpande och i försiktig takt 

med förhoppningen att läroplanerna ska harmonisera med den undervisande 

personalens ökade kompetens och inte bli högtravande dokument som inte 

går att genomföra i praktiken. 
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Förbättrade undervisningsmetoder 

Projektet har ägnat stora ansträngningar och mycket resurser till att utveckla 

undervisningsmetoderna på fakulteten. Traditionellt har man på högre ut-

bildningar i Laos använt sig, i stort sett uteslutande, av föreläsningar. Med 

tanke på att skriftligt material på juridikens område länge helt saknades var 

det också den enda möjliga metoden för undervisning. Att produktionen av 

läroböcker varit framgångsrik har alltså i hög grad varit en förutsättning för 

att mer problembaserade undervisningsmetoder kunnat introduceras.  

Redan tidigt stod det klart i projektet att det borde finnas en pedagogisk 

rådgivare som kunde jobba nära lärarna på fakulteten. Kravprofilen var att 

personen borde ha en pedagogisk bakgrund med förståelse för och erfaren-

het av problembaserat lärande eller liknande metoder. Dessutom var ett 

krav att personen kunde prata flytande laotiska eller thailändska samtidigt 

som engelskakunskaperna måste vara mycket goda för att kommunikation 

med projektledning och gäster/omvärld skulle vara effektiv. Det var mycket 

svårt att hitta en person som uppfyllde kraven men under 2006 hittade man 

och anställde slutligen en person. Han har sedan dess jobbat nära med lärar-

na på fakulteten både i form av större kurser och seminarier och med indi-

viduell handledning där han följt mellan tre och sex lärare en hel termin. 

Fokus i den individuella handledningen har varit på att försöka göra under-

visningen mer studerandeaktiv. Förutom kurser och handledning har den 

pedagogiska rådgivaren skrivit en handbok för studerandeaktiv undervis-

ning där han även ger praktiska exempel på användbara undervisningsme-

toder. Tanken är att boken ska kunna användas både av de fast anställda i 

undervisningen och av de gästlärare som kommer in från den praktiska 

rättstillämpningen. 

Vid sidan av den pedagogiska rådgivaren har man också i projektet ord-

nat ett flertal seminarier med inbjudna lärare från andra universitet för att 

visa hur de bedriver undervisning i juridik. Personal från juridiska institut-

ionen, Umeå universitet har hållit i ett antal seminarier och workshops för 

att väcka och stödja tankar på en mer studerandeaktiv undervisning. Studie-

besök på flera universitet i regionen och på annat håll har anordnats och 

personal från fakulteten har också deltagit i en pedagogisk kurs anordnad av 

pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Ett antal böcker och häften på 

området problembaserad undervisning har också producerats på fakulteten 

under senare år.103 

Förutom den inledande bristen på material, som nu i stora delar har åt-

gärdats, har det funnits ytterligare utmaningar när det gäller utvecklingen av 

undervisningsmetoderna på fakulteten.  

 
103 Se här bland annat Boström m.fl., 2006. 
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Den första är den fysiska utformningen av lokalerna. De stora salarna är 

väldigt långsmala. Läraren befinner sig därför långt ifrån de studenter som 

sitter längst bak och det gör all form av kommunikation svår. En åtgärd från 

projektets del var att medverka till att bygga ett tiotal öppna ”grupprum” ute 

på gården med avsikten att studenterna där ska kunna jobba i grupp om det 

krävs.  

Introducerandet av eftermiddags- och kvällskurser med en kraftig upp-

gång av antalet studenter har medfört att lärarnas arbetsbelastning har ökat 

dramatiskt. Förändrade undervisningsmetoder kräver tid för förberedelser 

och den tiden finns inte i lika stor utsträckning när de nya grupperna också 

ska ha undervisning. Stort studentantal har också fortsatt medfört att klas-

serna är stora vilket också gör det svårt att använda mer studerandeaktiva 

metoder.104 

Ett område med stor förbättringspotential är kursplaner/lektionsplaner. I 

dagsläget är det inte obligatoriskt att göra kursplan eller lektionsplan till-

gänglig för studenterna till kursstart. Vid projektets start användes överhu-

vudtaget inga kursplaner eller liknande medan det nu finns till ungefär hälf-

ten av kurserna. För att studenterna själva ska kunna ta mer ansvar för sitt 

eget lärande är det viktigt att arbetet med dessa dokument fortsätter. 

Trots de utmaningar projektet ställts inför när det gäller utvecklingen av 

undervisningsmetoder så verkar studenterna på fakulteten uppleva det som 

att inslaget av mer studerandeaktiva metoder är rätt stort. I en studerande-

enkät från 2012 upplever ungefär 70 % av studenterna att hälften eller mer 

av undervisningen är studerandeaktiv (learner-centered). Av enkäten fram-

går också att 80 % av studenterna föredrar studerandeaktiva undervis-

ningsmetoder.  

Slutsatser och lärdomar 
Att införa problembaserat lärande var inte ett uttalat mål i Laosprojektet 

utan målet var istället att de studenter som tog examen från FLP skulle bli 

bättre. Något som tidigt stod klart var att en av de stora bristerna i jurist-

utbildningen i Laos var att kopplingen mellan utbildningen och den prak-

tiska juridiska tillämpningen var väldigt svag. Studenterna fick därmed inte 

alltid med sig de verktyg de behövde för att bli skickliga juridiska problem-

lösare efter examen.  Ett naturligt steg för att åtgärda den bristen var att 

närma sig en mer problembaserad och studerandeaktiv metod i utbildningen 

 
104 De avgiftsbelagda eftermiddags- och kvällskurserna har, å andra sidan, medfört att FLP 

fått välbehövliga tillskott i kassan och att lärarna fått extrainkomster som för många varit 

nödvändiga för att klara privatekonomin. 
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och en sådan utveckling skulle också vara en väg mot en allmänt förbättrad 

kvalitet på utbildningen. För att gå mot en mer problembaserad modell av 

undervisning var det nödvändigt att ägna stora delar av projektets resurser 

till delmålet att höja färdigheter och pedagogiska kunskaper hos de an-

ställda. 

En juristutbildning kan inte bli framgångsrik utan att på något sätt dra 

nytta av såväl de jurister som är verksamma ute i samhället i olika funktion-

er som erfarenheter från andra utbildningar. Ett livaktigt utbyte med gäst-

lärare och där lärare och studenter genom studiebesök och konferenser träf-

far praktiska tillämpare och lärare från andra juristutbildningar är väldigt 

viktigt för att utbildningen ska hållas aktuell och relevant. Projektet har för-

sökt understödja lokala och regionala nätverk med tanken att dessa ska 

kunna fortleva även utan stöd från externa finansiärer.  

Att lösa juridiska problem enbart med tillgång till lagtext är, i många fall, 

svårt även för erfarna jurister. Att få igång skrivandet av läroböcker har där-

för varit väldigt viktigt för att kunna gå mot ett mer problembaserat an-

greppssätt i utbildningen. Läroboksproduktionen har varit mycket fram-

gångsrik och böckernas stora spridning även utanför fakulteten tyder på att 

det fanns ett stort behov av skrivet material på juridikens område i Laos.  

För att höja nivån på juristutbildningen vid fakulteten har förstås lärarnas 

kompetensutveckling på många sätt legat i fokus för projektet. Även om 

formella examina inte säger hela sanningen så har satsningen på stipendier 

för masterstudier och stöd till förberedelser för de som velat söka externa 

stipendier för masterstudier varit mycket framgångsrik. Personalens kompe-

tens har höjts enormt vilket förstås också gynnar utbildningen i stort. Arbe-

tet med att införa mer problembaserade inslag i undervisningen blir också 

lättare när undervisande personal känner sig trygg i sina juridiska kunskaper 

och därför kan våga sig ut på mer okända vägar när det gäller undervis-

ningsmetoder. 

Slutligen har förstås alla aktiviteter som på ett eller annat sätt tagit sikte 

på själva undervisningsmetoderna varit en kärna i projektet. Att gå direkt på 

denna del utan att parallellt jobba med de vidgade vyerna gästlärare och de 

externa nätverken medfört, eller läroböckerna, eller den formella och reella 

kompetensutvecklingen hade dock varit svårt. Utvecklade undervisnings-

metoder har knappast gått att genomföra utan de andra aktiviteterna i pro-

jektet. När väl dessa varit på plats så har den pedagogiska rådgivaren varit 

ovärderlig. Att i lugnt tempo, i små steg, kunnat handleda lärarna mot ut-

veckling vad gäller undervisningsmetoder har visat sig väldigt framgångs-

rikt. Uppifrån kommande dekret om hur undervisningen ska bedrivas kan 

förstås behövas i en hierarkisk organisation som FLP får sägas vara men 

själva utvecklingen, förändringen, måste komma i varje lärares egen takt. 
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Tydligt är att det där har hänt mycket under projektets tid. Studenterna upp-

lever nu inslagen av mer studerandeaktiva undervisningsmetoder som van-

liga och de är dessutom positivt inställda till dem. Det finns dock mycket 

kvar att göra på det området och här måste också frågor kring undervis-

ningsmängd för lärare, gruppstorlek, lokalernas utformning och kursplaner 

och lektionsplaner få fortsatt uppmärksamhet.  

Med ett helt omvänt perspektiv bör vi som varit inblandade i projektet 

också fråga oss vad projektet gett tillbaka till oss och juridiska institutionen 

i form av utveckling och perspektiv. För mig personligen är det några punk-

ter som sticker ut.  

Självständiga, trygga, aktiva och kritiskt tänkande studenter är en förut-

sättning för att en utbildning ska hålla hög kvalitet. I Sverige har vi i all-

mänhet just det på juristutbildningarna. Även om vi förstås kan ha önske-

mål om ännu vassare studenter så har de allra flesta studenter ypperliga 

grundförutsättningar för att bidra till den dynamik som behövs för en hög-

kvalitativ utbildning. 

En förutsättning för att universitetsstudenterna ska fungera väl på univer-

sitetet är att utbildningssystemet som helhet från tidig ålder uppmuntrar 

självständigt arbete och kritiskt tänkande. Det går inte att sitta tyst och 

lyssna på en auktoritativ lärare genom hela grundskolan och gymnasiet för 

att sen plötsligt bli självständig och kritiskt tänkande på universitetet. Även 

här ger det svenska skolsystemet mycket bra förutsättningar för lyckad 

PBL-undervisning på universitetens juristutbildningar. 

Lärarna på universitetet kommer förstås att ha samma förtjänster och 

brister som utbildningssystemet i stort. Brister kan i viss mån överbryggas 

av utländska influenser men för en hållbart högkvalitativ universitetsutbild-

ning krävs ett utbildningssystem som är av lika hög kvalitet rakt igenom. 

Den fysiska miljön kan behöva anpassas till nya idéer om hur undervis-

ningen ska bedrivas. Allt passar inte i alla lokaler och detta drabbar även 

oss på svenska universitet ibland när salar är fullbokade och teknik inte 

fungerar som tänkt. Föreläsningssalar är bra till föreläsningar och inte 

mycket annat, för övriga aktiviteter måste miljön anpassas. 

Influenser utifrån, från såväl praktisk rättstillämpning som från andra 

universitet, är precis lika viktiga här i Sverige som någon annanstans. Bara 

för att vi kommit en bit på väg betyder inte det att nya intryck från utsidan 

inte kan göra det som är bra bättre. 
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Lärarens roll vid PBL 

Lena Landström 

Vid PBL-undervisning förändras lärarens roll från att vara en expert som lär 

ut sin egen kunskap till att föra studenterna framåt i deras kunskapssö-

kande.105 I lärarens uppgifter ingår att planera, genomföra och utvärdera 

kursen. Detta gäller för all undervisning, oavsett om den utgår från PBL el-

ler inte. Men PBL:s betoning på studerandeaktivitet kräver att läraren innan 

kursen börjar har tänkt igenom vilka problemställningar studenterna ska 

ställas inför och vilken eller vilka undervisningsformer som är lämpliga att 

använda.106 Läraren behöver också bestämma sig för hur fritt studenterna 

ska släppas. I detta kapitel beskriver jag min syn på lärarens roll vid pro-

blembaserad undervisning och diskuterar hur den kan variera mellan olika 

undervisningsformer. Diskussionen utgår från mina erfarenheter av cirka tio 

års undervisning på juristprogrammet, där jag i varierande omfattning har 

undervisat på fem av de obligatoriska terminerna, och på valbara kurser på 

avancerad nivå.107 Min slutsats är att PBL så som den tillämpas vid juri-

diska institutionen i Umeå ger goda förutsättningar för läraren att variera 

kursupplägg och undervisningsformer.  

Kursplanering – läraren som manusförfattare 
Innan kursen börjar behöver läraren bestämma sig för hur kursen ska läggas 

upp. Valet kan stå mellan att skapa ett stort scenario som innehåller många 

 
105 Se Ola Lindbergs kapitel i denna bok, där han redogör för den filosofi som ligger bakom 

PBL och diskuterar vad PBL-baserad pedagogik betyder för lärarens roll. 
106 Sådan planering sker ofta i lärarlaget, om flera lärare är involverade på kursen. 
107 Juristprogrammets upplägg beskrivs av Lena Landström och Ola Lindberg i det inledande 

kapitlet i denna bok. 
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och öppna frågeställningar till att bygga upp kursen utifrån mindre men fler 

scenarier, där de frågeställningar som byggs in är mer förutsägbara.  

Under mina år som lärare har jag arbetat med och provat olika varianter. 

Ofta har jag utgått från verklighetstrogna fall och situationer. Ibland kan 

scenariot beskrivas snävt och avgränsat, där frågeställningarna är mer förut-

sägbara och studenterna förväntas arbeta med uppgiften under relativt kort 

tid. Under kursen kan flera sådana scenarier följa på varandra. Andra 

gånger har jag skapat ett stort scenario som studenterna förväntas arbeta 

med under större delen av kursen. Det blir då studenterna som genom sina 

ageranden driver scenariot och frågeställningarna framåt. I denna bok gör 

Mattias Hjertstedt och Anders Stening en beskrivning av kurser som har 

den typen av upplägg. Sådana scenarier passar särskilt väl för undervisning 

i processrätt, där studenterna kan tilldelas olika roller och driva processer 

mot varandra eller agera domstol. Men jag har också använt mig av ett 

större och öppet upplägg vid en kurs i materiell rätt. I det fallet slutade kur-

sen med olika överenskommelser mellan de personer som ingick i scenariot, 

efter att studenterna lyckats få fram all relevant information som fallet in-

nehöll och löst en mängd juridiska frågeställningar.  

Min erfarenhet är att större scenarier som görs mycket studentstyrda krä-

ver att undervisningen är flexibel, och läraren kan behöva anpassa sig efter 

vilka frågor studenterna arbetar med och när de arbetar med dem. I stora 

studentgrupper och om flera lärare är involverade på kursen kan det vara 

svårt att vara så flexibel som krävs för att PBL-undervisningen ska bli bra. 

Av administrativa och organisatoriska skäl kan det vara svårt att uppnå den 

flexibilitet som behövs. Det kan då vara bättre att istället arbeta med mindre 

scenarier, som studenterna förväntas arbeta med under någon eller några 

dagar.  

Efter att läraren, eller lärarlaget, bestämt sig för upplägget av kursen och 

vilka undervisningsformer som bör användas behöver läraren skapa materi-

alet. Det kan vara allt från en kortare instruktion eller fallbeskrivning, till 

många sidors dokumentation. Läraren kan använda sig av autentiska fall, 

som modifieras för att passa in i kursen, eller konstruera egna situationer. 

Under denna inledande planeringsfas handlar lärarens roll framför allt om 

planering och administration. Men läraren kan behöva lägga ner tid på att 

skapa material och det scenario som används. Om studenterna ska utgå från 

ett omfattande material med mycket kringinformation i syfte att de själva 

ska söka efter problemställningar, krävs mer arbete av läraren att brodera ut 

scenariot. Lärarens arbete kan då liknas vid en manusförfattares, där läraren 

skapar en historia med allt ifrån tid, plats, personer och miljöer till händel-

seförlopp.   



 

125 

 

Föreläsningar – läraren som kunskapsförmedlare 
Föreläsningar tillhör den traditionella undervisningsformen i universitets-

sammanhang. Vid denna undervisningsform är det läraren som är aktiv och 

ger av sin kunskap till studenterna. Även om också föreläsningar kan göras 

mer studerandeaktiva genom att studenterna får fundera över frågeställ-

ningar inför eller under föreläsningen utgår den formen från att läraren vet 

vilken kunskap studenterna behöver och läraren förbereder vad som ska sä-

gas i förväg.  

I min undervisning har jag använt mig av föreläsningar för att ge intro-

duktion till eller översikt över ett rättsområde. Jag har också använt föreläs-

ning för att behandla ett område som jag vet att studenterna kommer att be-

höva arbeta med och som jag erfarenhetsmässigt vet är svårt att tränga in i 

eller där det saknas kurslitteratur. Dessutom har jag använt föreläsnings-

formen för att samla ihop och ge feedback på det som studenterna har arbe-

tat med, när det är flera grupper som har arbetat med liknande problemom-

råden. I sådana fall kan det vara rationellt och arbetsbesparande att ta det 

vid ett enda tillfälle, och även öppna möjligheter att göra jämförelser om 

grupperna har löst situationerna på olika sätt.  

Vid planeringen av kursen behöver föreläsningarnas placering under kur-

sen tänkas igenom. Min erfarenhet är att föreläsningen ger bäst behållning 

för studenterna om den tidsmässigt passar in när de arbetar med just de frå-

geställningar som föreläsningen handlar om. Innehållet i och nivån på före-

läsningen kan också behöva anpassas utefter hur pålästa studenterna har 

hunnit bli på området genom självstudier och basgruppsarbete.   

Föreläsningar kännetecknas av att det är läraren som är mest aktiv och 

styr det som sker. Läraren förmedlar sin egen kunskap till studenterna.  

Seminarier – läraren som diskussionsledare 
Under seminarier är lärarens uppgift att fördela ordet och att föra diskuss-

ionen framåt. I denna bok beskriver och reflekterar Maria Eklund och även 

Lina Grundin över vilka utmaningar det kan innebära för en lärare. Som jag 

har praktiserat PBL har jag utgått från att lärarens roll är att leda diskuss-

ionen framåt, men utan att själv ge direkta svar på de frågeställningar stu-

denterna har identifierat och arbetat med. Min erfarenhet är att om läraren 

talar om sin uppfattning för snabbt blir studenterna mer passiva, och risken 

är att de förväntar sig att läraren ska ”göra arbetet åt dem”. Ett bättre sätt är 

att genom frågor få studenterna att själva arbeta sig fram genom uppgiften. 

Att leda seminarier utan att själv ta över och tala om ”det rätta svaret” stäl-

ler stora krav på lärarens flexibilitet och lyhördhet. Läraren behöver också 
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vara inläst på området, för att på ett bra sätt kunna leda seminariet, eftersom 

innehållet styrs mer av studenterna och det kan vara svårt att förutse alla 

frågeställningar som kommer upp. Däremot anser jag inte att läraren ome-

delbart ska ha lösningar på alla frågeställningar som aktualiseras. Ibland 

kan det bland studenterna finnas förväntningar på läraren som den kloka 

ugglan som alltid har ett svar. Den bilden menar jag särskilt borde motarbe-

tas då fokus läggs på ämnesmässiga metodfrågor och inte rena utantillkun-

skaper. När studenterna lämnar universitetet har de inte någon klok uggla 

att fråga, och de behöver redan under sina studier lära sig metoder att själva 

söka lösningar.  

Handledning – läraren som vägledare 
Vid handledningar är lärarens roll att vägleda studenterna framåt om hur de 

kan gå vidare. Det kan vara frestande för läraren att snabbt svara på en fråga 

från studenterna, och många gånger kan studenterna uppleva det otillfreds-

ställande att inte få direkta svar. Min erfarenhet är också att studenter är 

olika, vissa studenter har väldigt lätt för att fråga och frågar ofta och myck-

et, andra frågar sällan och först när de verkligen sitter fast. Som jag ser det 

är lärarens utmaning i handledningssituationer att dels skapa en sådan stu-

diemiljö att studenterna vågar fråga, och dels att finna vägar att hjälpa stu-

denterna framåt utan att ge direkta svar. Ett enkelt sätt är att ge tips på litte-

ratur, där studenterna kan söka själva. Men det kan också vara att föra en 

diskussion med studenterna och fråga hur de själva har resonerat. Många 

gånger har jag märkt att det mer handlar om att de känner sig osäkra och 

vill ha bekräftelse på att deras argumentation är hållbar. Det blir då fråga 

om en avvägning mellan att ge dem den bekräftelsen, och att låta dem sväva 

i viss osäkerhet i syfte att träna dem i självständigt ställningstagande. Ge-

nom åren har jag hanterat sådana situationer på olika sätt. Min utgångs-

punkt har alltid varit att studenterna under sina studier ska få med sig de 

verktyg de behöver i ett kommande yrkesliv, vilket innebär att metodfrå-

gorna är mycket viktiga, men att de också ska tränas i självständigt ställ-

ningstagande. Utgångspunkten är därför att låta dem själva komma fram till 

olika lösningar, utan att alltid bekräfta deras val av lösning. Om jag däremot 

upplever att studenterna är osäkra och känner sig otrygga försöker jag att 

tydligare bekräfta deras argument eller styra dem i en viss riktning om det 

behövs.  
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Rättegångsspel – läraren som åskådare och  

kommentator 
Under själva rättegångsspelet har läraren en passiv roll, såvida inte läraren 

själv agerar i någon roll under spelet, exempelvis som vittne. När jag an-

vänder mig av rättegångsspel låter jag studenterna agera helt självständigt 

genom hela spelet. I början som lärare ville jag gärna ingripa i deras spel, 

särskilt om jag upplevde att de agerade på ett sätt som jag, utifrån min prak-

tiska erfarenhet, upplevde var direkt felaktigt eller inte så genomtänkt.108 

Men jag har lärt mig att studenterna får mest ut av spelet om de får agera 

helt på egen hand. Som lärare får jag också påminna mig att studenterna är 

oerfarna och de kan inte mätas med jurister som har flera års yrkeserfaren-

het. Med den måttstocken upplever jag många gånger att studenterna är 

mycket duktiga och ambitiösa och har en god grund att stå på. Jag har också 

erfarit att en åtgärd som studenterna vidtar och för mig framstår som att de 

missat en viktig juridisk frågeställning mycket väl kan bygga på en väl-

grundad analys, men där de dragit en annan slutsats än vad jag har gjort. 

Numera brukar jag i feedback-situationer börja med att fråga hur studenter-

na tänkte och resonerade i den frågan.  

Många gånger lär sig också studenterna mycket av varandra. Om en 

grupp missat något kan en annan grupp upptäcka det och på så sätt upp-

märksammas det i spelet på en helt naturlig väg, utan att jag alls har behövt 

påpeka det. Därför brukar jag avvakta innan jag tar upp olika frågor. Det är 

viktigt att studenterna verkligen känner att det är de som har ansvaret för 

hur fallet drivs framåt och att de också får ta konsekvenserna av sina åtgär-

der. Ett sätt som jag använder mig av för att göra studenterna uppmärk-

samma på en viss frågeställning som de missat är att lägga in en händelse i 

spelet, exempelvis att klienten ringer och frågar något eller att en journalist 

hör av sig. Ibland har jag också utnyttjat en föreläsning som är inplanerad i 

schemat, och lagt in ett allmänt avsnitt om det studenterna inte har upp-

märksammat. Då brukar det bli aktivitet efteråt.  

  

 
108 Min praktiska erfarenhet består av cirka tio års arbete dels i domstol, där jag genomgått 

domarutbildningen, och dels som åklagare. 
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Efter att rättegångsspelet är avslutat bör läraren ge feedback i någon form. 

Jag har använt mig av olika varianter. Ofta har jag ett avslutande semi-

narium där olika frågor kan tas upp. Ibland har studenterna själva fått lämna 

in vilka frågor de vill diskutera vid det. Som jag tidigare nämnt har jag 

ibland samlat ihop alla grupper och gett feedback i föreläsningsform. Den 

feedback som ges bör komma i rätt tid. Precis efter rättegångsspelet brukar 

studenterna vara ganska trötta av att ha koncentrerat sig och anspänningen 

har släppt, så de har svårt att ta till sig feedback. Då kan det mer handla om 

att ge dem bekräftelse eller fråga om de vill ta upp något särskilt just då. 

Det är bättre att vänta till ett annat tillfälle med att ge dem kommentarer. 

Det tillfället får inte dröja för länge, så de hunnit börja arbeta med något 

helt annat. Då kommer de inte ihåg hur de tänkte och hur situationen var.  

Precis som Johan Holm tar upp i denna bok i ett avsnitt om spelifiering 

är min erfarenhet att just olika former av spel, där studenterna direkt får 

agera i en juristroll får dem att bli mycket aktiva och engagerade. Vid rätte-

gångsspel kan studenterna ibland gå så mycket in i sina roller och drivas 

med av tävlingsiver att det nästan blir en konflikt mellan basgrupper eller 

inom en basgrupp. De kan också bli så fokuserade på sin uppgift att de stäl-

ler orealistiskt höga krav på sina motspelare eller den grupp som agerar 

domstol. Då kan jag som lärare behöva lugna ner studenterna och påminna 

dem om att det trots allt är ett spel och att de är under utbildning.  

Lärarens olika roller vid PBL i Umeå 
Sammanfattningsvis har läraren flera olika roller vid PBL-baserad under-

visning vid juridiska institutionen i Umeå. Läraren kan ”stå på scenen” och 

ha en aktiv roll som kunskapsförmedlare eller vara diskussionsledare, men 

även vara vägledare, åskådare, kommentator, manusförfattare och administ-

ratör. Eftersträvansvärt är att vara flexibel, kunna skapa god kontakt med 

studenterna och förmedla trygghet samt kunna skapa en god studiemiljö 

som är öppen och tillåtande. För att PBL-undervisningen ska fungera riktigt 

bra kan läraren behöva lägga ner mycket tid på planering och förberedelse. 

Men för läraren är det en stimulerande undervisningsmodell som kan vara 

rolig, dynamisk och kreativ, eftersom den är mer oförutsägbar och styrd av 

studenterna. Den lärare som lyckas skapa bra scenarier och förutsättningar 

får mycket tillbaka genom att se studenterna växa under sina studier och att 

utvecklas.  

Enligt min uppfattning ger PBL så som den tillämpas vid juridiska in-

stitutionen i Umeå läraren goda möjligheter att anpassa kursens upplägg 

och att välja olika undervisningsformer. Dessa kan anpassas efter student-
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gruppens storlek, administrativa och organisatoriska faktorer och det sam-

manhang i vilken kursen ges. Men den kan också anpassas efter läraren, där 

läraren kan använda sig av den undervisningsform som passar läraren bäst, 

utefter vilken eller vilka roller läraren trivs bäst med. Jag ser det enbart som 

en fördel om kurser byggs upp lite olika, där studenterna möter olika under-

visningsformer. Det ger också dynamik i en längre utbildning, och ger även 

variation för studenterna.               
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Mikrosocialt samspel vid PBL-

seminarier 

Maria Eklund 

Under det femtontal år jag har undervisat med PBL-pedagogik slås jag 

ständigt av hur komplex en undervisningssituation lätt kan bli. I lärarrollen 

ingår allt från att vara gruppledare och coach, till konflikthanterare och ku-

rator. Det jag åsyftar är uppgifter som de flesta juridiklärare saknar examen 

i, men ändå förväntas kunna hantera löpande. Ibland uppkommer sådana 

knepiga situationer överrumplande och kan då vara svåra att lösa spontant.  

Eftersom PBL i så stor utsträckning innefattar studentaktivitet är lärarens 

roll delvis annorlunda än vid mer traditionell katederundervisning och 

gruppen står i centrum på ett helt annat sätt. Därmed blir även frågor som 

rör gruppdynamik och socialt samspel mycket mer betydelsefulla och 

märkbara vid undervisningstillfällena.  

Antag, exempelvis, att den excentriske studenten Jonas109 säger något 

”otroligt korkat” (om det nu finns något sådant) i ett diskussionsinlägg, var-

vid många av de andra studenterna fnissar nedlåtande och gör ogillande mi-

ner. Jonas verkar ta illa vid sig och säger inget mer den timmen. Ska läraren 

alls bry sig om detta? Ingår det i lärarrollen att sköta gruppdynamiken i lä-

rosalen? I så fall varför, hur och i vilket skede ska detta göras? Finns det 

några fördelar eller risker med att ingripa här?  

Den här sortens eviga frågor saknar självklara svar och utrymmet för 

varje enskild lärare att hitta sina egna strategier och lösningar är stort. Det 

är därför värdefullt att lärare träffas och delar sina kunskaper med varandra. 

Jag har under den senaste tiden hållit några pedagogiska seminarier på te-

 
109 Samtliga exempelnamn i det här kapitlet är fingerade.  
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mat vid Umeå universitet.110
 Där har universitetslärare med varierande bak-

grund och från olika institutioner träffats för diskussion och erfarenhetsut-

byte. Det här avsnittet, som är inspirerat av dessa seminarier, innehåller 

mina personliga reflektioner.  

Vikten av ett gott seminarieklimat vid PBL 
PBL-seminarier är konstruerade för att uppmana till aktivitet, exempelvis 

genom rollspel, rättegångsspel, förhandlingar, intervjuer eller genom att 

diskutera för respektive emot någon viss fråga. Alla seminarier kan dock 

inte, beroende på ämne och innehåll, konstrueras på detta sätt, utan blir lite 

mer öppna i sin form. Oavsett form och upplägg förekommer ofta stora 

gruppdynamiska variationer. För varje kurs och typ av studentgrupp krävs 

en noggrann anpassning av undervisningen vad avser mål, innehåll och 

uppläggning, varvid läraren planerar och utarbetar ett seminariematerial för 

att uppnå detta. Hur PBL-seminariet sedan fortlöper i praktiken kan dock 

variera betydligt beroende på en rad omständigheter, som är svåra att både 

förutse och att förhålla sig till. Exempelvis kan gruppdynamiska och sociala 

frågor påverka hur seminariet utfaller. Det är därför inte säkert att resultatet 

av seminariet blir som förväntat. Som lärare gäller det att försöka att an-

passa undervisningen till såväl gruppen som helhet som till de enskilda in-

dividerna och att skapa en bra lärandemiljö oavsett rådande förutsättningar i 

lärosalen.  

Varje lärare utarbetar med tiden sin egen undervisningsstil. Vissa anam-

mar en auktoritär stil, med ett fast kommando och mycket pondus. Andra 

däremot kan ha en betydligt mjukare framtoning eller överlämnar rodret till 

studenterna i mycket stor utsträckning. Naturligtvis finns även en rad mel-

lanvarianter. Alla stilar har sina brister och förtjänster och läraren kan ofta 

behöva variera sig efter läge och behov. Vilken stil läraren tillämpar färgas 

också av dennes personlighet, yrkeskunskaper och erfarenheter, samt av vil-

jan att utveckla och anpassa sitt pedagogiska förhållningssätt.  

Vid PBL är arenan studenternas, men läraren bör ändå vara den som har 

det övergripande ansvaret för att reglera energinivån i rummet. För att stu-

denterna lättare ska kunna tillgodogöra sig seminarierna som lärotillfälle, 

underlättar det om undervisningsklimatet är tillåtande. Om rädslan att ”säga 

fel” blir alltför stark vågar studenterna inte framföra sina argument. Studen-

 
110 Seminarium med juridiska institutionens personal hösten 2012; rundabordssamtal vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitets pedagogiska konferens februari 

2013; pedagogiskt seminarium för erfarna lärare, UPC (universitetspedagogiskt centrum), 

juni 2013.  
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terna bör få känna att det är acceptabelt att hamna lite snett emellanåt. Ett 

sätt kan vara att ge en återkoppling på misstaget: ”Jag förstår precis hur du 

tänker, men i det här fallet går det inte göra så tyvärr, eftersom begreppet 

syftar på…”. Det är en del av lärandeprocessen att våga tänka fel högt. När 

studenterna får vara vetgiriga utan att riskera att göra bort sig, blir seminari-

eklimatet, enligt min mening, som mest kreativt och givande.  

Därmed inte sagt att läraren inte kan påtala fel. Den tillåtande atmosfären 

måste självklart balanseras mot det faktum att det ofta finns argumenta-

tionslinjer som är att föredra framför andra. Det kan även vara så att studen-

ter ideligen svarar märkligt eller felaktigt på grund av att de inte har förbe-

rett sig eller för att de saknar de kunskaper som krävs.  

För det mesta fungerar seminarierna mycket bra, men ibland får diskuss-

ionerna inte den intensitet eller riktning som avsetts. Då uppstår frågan hur 

aktiva studenterna förväntas vara och hur långt läraren bör gå för att enga-

gera studenterna till aktivitet. Jag tänker nu koppla samman resonemangen 

om ett gott och tillåtande seminarieklimat med några av mina observationer 

av och reflektioner kring gruppdynamik vid PBL-seminarier i juridik. 

Gruppdynamik  
En grupp fungerar på något märkligt sätt som ett eget väsen – som en enhet 

med en egen profil. Redan när studenterna myllrar in i lärosalen, sätter sig i 

bänkarna och börjar plocka fram sina saker, går det nästan att ana vilken 

stämning det kommer att bli under de kommande timmarna. Det märks på 

blickar, kroppshållning, på hur de interagerar med varandra och på vilken 

energi de utstrålar. Vissa gånger är det närapå feststämning med skratt och 

sorl när det är dags att börja, medan det vid andra tillfällen hänger en mörk, 

tung filt över rummet, nästan som en ångestfylld pjäs av Lars Norén.  

Varje grupp får formen av en individ med en speciell karaktär – vissa är 

tystlåtna och försiktiga, andra framåt och diskussionslystna. Dessutom kan 

två karaktärsmässigt helt olika grupper ändå ha gemensamma drag. Stora 

skillnader mellan gruppernas identitet förekommer även när det handlar om 

exakt samma seminarieuppgift, så det verkar inte ha med enbart ämnet, 

uppgiften eller läraren att göra. Nedan presenteras ett par grundtyper av 

grupper och mina tankar kring dessa. Grupperna rör främst juriststuden-

ter.111 

  

 
111 Karaktären på grupperna varierar också märkbart mellan olika utbildningar och fakulteter, 

exempelvis humaniora, konstvetenskap, polisutbildning, socionomer, naturvetenskap osv., 

men detta behandlas inte närmare här.  
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Den intensiva gruppen 

Det finns diskussionslystna grupper som är mycket välstrukturerade, nästan 

lite formella eller stela. Deltagarna är mycket väl förberedda, räcker artigt 

upp händerna, till och med sinsemellan när de diskuterar, och är väldigt 

måna om att ”säga rätt saker” inför varandra och inför läraren. De här grup-

perna är sällan särskilt problematiska, eftersom det trots allt finns en stark 

vilja i studentgruppen att lära sig och att utvecklas. De är ofta lyhörda och 

här behöver läraren inte tillföra så mycket energi för att aktivera dem, utan 

utmaningen blir istället att få studenterna att slappna av. Det kan då ofta 

vara en fördel att läraren bjuder lite på sig själv, för in lite humor och försö-

ker att lätta upp stämningen. Blir det alltför stelt och formellt finns det risk 

att seminariet upplevs som lite tråkigt och på sikt kan studenterna i värsta 

fall tappa studiemotivationen. Dessa studenter kan också behöva våga tänka 

i vidare banor och släppa sina trygga, säkra kort. Det kan exempelvis göras 

genom att försöka ifrågasätta deras resonemang, ställa kritiska motfrågor el-

ler måla upp spontana alternativa scenarion, som bollas tillbaka till dem.  

Sedan finns det grupper där studenterna är oerhört pratsamma, men där 

de i sin iver störtar iväg i resonemangen. Argumenten flyger hit och dit och 

de pratar ofta i munnen på varandra. Sådana seminarier blir lätt röriga och 

tungmanövrerade och det kan vara svårt att hålla tråden. Läraren får emel-

lanåt bryta in och dra ett streck i diskussionen och försöka att summera kon-

tentan, om det går. Ännu lämpligare är kanske att studenterna själva får 

uppgiften att försöka summera vad som dittills sagts. Läraren kan sedan av-

sluta med att bekräfta vad som var centralt och inte.  

Ibland kan det bli riktigt rörigt: Någon håller ett långt sidoresonemang 

som inte är relevant, eller i vart fall inte helt begripligt, varpå någon annan 

genast ställer en öppen motfråga och innan den hunnit besvaras startar en 

tredje ett nytt spår och börjar prata. Efter en stund av sådan lätt kaotisk dis-

kussion riktar sig plötsligt en fjärde student till läraren: ”Men hur blir det i 

den här frågan egentligen? Vad gäller?” Det här är en lite knepig situation. 

Några få minuter av den här typen av debatt kan ta en halvtimme att reda ut 

och det saknas det tid till. Dessutom ska ju läraren normalt sett inte ”ge sva-

ren” utan det är studenternas uppgift. Seminarieuppgifterna är dessutom 

ofta konstruerade utan givna svar med argumentationen i fokus. Uppstår en 

sådan diskussionshärva kan ingen i rummet summera eller förklara något av 

det som har sagts. 

Istället för att börja reda ut ett sådant garnnystan till diskussion, går det 

istället att avbryta och fråga studenterna hur de själva tycker att det hela för-

löpte. Många håller säkert med om att det var oklart. Därefter kan läraren 

förklara hur resten av seminariet bör genomföras, att de kan försöka att tala 

en åt gången, korta ner resonemangen, fokusera på det mest centrala, be-



 

135 

 

möta just det argument som lagts fram och inget annat och se till att lämna 

luft mellan varje deltagares inlägg. Formen för hur debatten ska fortsätta 

kan göras antingen genom ett gemensamt beslut med studenterna, eller, vil-

ket jag föredrar, genom att läraren helt enkelt själv bestämmer det och ger 

tydliga instruktioner.  

Ibland kan det fungera bättre om ordet inte är fritt under en debatt eller 

diskussion. Genom att införa en klassisk handuppräckning kan framfarten 

ofta dämpas något.  

Om läraren fortsätter seminariet med en sådan här intensiv, skenande 

grupp utan att styra upp själva formen för debatten, finns en risk att alla ef-

ter seminariets slut har med sig en känsla av förvirring och otillfredsstäl-

lelse. Vad kom vi fram till? Vilka resonemang var bärande? Det går i det 

läget inte bara att hänvisa till PBL, anser jag. Trots all PBL-anda med stu-

dentaktivitet och stort eget ansvar för lärandet, har de flesta studenter ändå 

en förväntning på att läraren ska hålla i ratten och styra upp undervisningen 

till en lämplig och begriplig nivå.  

En fördel med den intensiva gruppens spontana dialog och kreativitet är 

att den kan dra med sig även de mest tystlåtna individerna, men det kan 

också få motsatt effekt så att dessa studenter helt drunknar i andras ordsvall 

och aldrig kommer till tals.  

I efterhand kan insikten ibland bli att man som lärare nog borde ha ingri-

pit i ett tidigare skede. Det kan därför vara bra att försöka handla rätt snabbt 

när den intensiva gruppen skenar iväg.  

Den tystlåtna gruppen 

Precis som bland de pratsamma grupperna finns det också skillnader mellan 

olika tystlåtna grupper. En sort utgörs av de lågmälda grupper som utstrålar 

engagemang. Det märks på studenternas blickar och kroppsspråk, på hur de 

interagerar med varandra och hur frågor besvaras. I de här grupperna finns 

ändå en inre positiv energi och efter en stund brukar de ofta komma igång 

och öppna sig mer.  

Andra grupper kan däremot vara tysta men av den anledningen att stu-

denterna verkar oengagerade eller dåligt förberedda. Här känns det som om 

inre positiv energi saknas. Många tittar ner i bänkarna eller ut genom fönst-

ret, vissa gäspar, allt för många svarar fåordigt eller inte alls på frågor, eller 

har inte förberett redovisningarna ordentligt. Läraren måste ”dra svaren ur 

dem”. Dessa grupper tycker jag är bland de svåraste att handskas med. Dis-

kussionerna stannar av efter ett par meningar och läraren måste ideligen 

ställa motfrågor för att få dem att komma vidare. Den tunga, sega atmosfä-

ren tycker jag som lärare är mycket påfrestande och jag har svårt att tro att 



136 

 

sådana undervisningstillfällen ger studenterna särskilt mycket kunskap och 

färdighet.  

Seminarier är ofta examinationstillfällen på så sätt att det enligt kurspla-

nerna krävs förberedelse och aktivt deltagande för att varje student ska bli 

godkänd. Är det då inte studenternas eget ansvar att diskutera och argumen-

tera? Ska de inte helt enkelt underkännas annars? Självklart kan en student, 

eller flera, underkännas på ett obligatoriskt seminarium där aktivitet krävs 

och detta sker också emellanåt. Frågan är dock hur mycket det är lärarens 

roll att aktivera studenterna vid ett PBL-seminarium som går trögt och hur 

det i så fall kan göras på ett bra sätt.  

Bland det viktigaste är också studenternas egna förväntningar på under-

visningen. Centralt är därför vilken information och förförståelse de fått om 

vad som förväntas av dem. PBL-seminarier bygger på studentaktivitet och i 

början av juristprogrammet sker en noggrann genomgång av innebörden av 

PBL. Trots detta skadar det inte att även senare på utbildningen upprepa 

detta, exempelvis påtala i de skriftliga instruktionerna till seminariet att alla 

i gruppen förväntas delta aktivt i diskussionerna och presentera självstän-

diga resonemang och lösningar. Vissa studenter tenderar att gömma sig i 

sina basgrupper. Ofta kan det med fördel i inledningen av ett seminarium 

påminnas om att ”alla måste prata”. I det läget blir en naturlig följd också 

att stå fast vid detta genom att ställa frågor direkt till de som sitter tysta för 

länge. Sedan är det en annan sak att det för läraren ibland kan vara lite kne-

pigt att i större studentgrupper hålla reda på om alla i gruppen verkligen har 

deltagit i diskussionen och i vilken omfattning.  

Naturligtvis är det en växelverkan mellan studenter och lärare, men jag 

anser att det finns ett ansvar i lärarrollen att agera här och försöka aktivera 

gruppen för att därigenom åstadkomma den undervisningssituation som av-

setts. Frågan är hur läraren kan ge energitillförsel.  

Om gruppen är alltför tyst bör läraren kanske börja med att analysera sin 

egen bakgård – kan det bero på det pedagogiska upplägget av själva semi-

narieuppgiften? Eller har läraren kanske själv, möjligen omedvetet, orsakat 

den tryckta stämningen i gruppen genom att ha uttalat sig på något visst 

sätt, agerat olämpligt eller inte varit tydlig nog med att välkomna misstag? 

Eller har någon annan lärare gjort det tidigare? Det senare kan förstås vara 

svårt att veta, men lite egen självrannsakan skadar aldrig.  

Generellt sett brukar det ha en rätt god effekt om läraren har en lättsam 

framtoning och bjuder på sig själv. Humor och självironi är ofta gångbart. 

Det kan få studenterna att slappna av och öppna sig. Går det bara att lyfta 

av den tunga mörka filten och få en positivare stämning i rummet leder det 

nästan automatiskt till att studenterna blir öppnare och pratar mer.  
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Ett sätt att aktivera en tyst grupp kan vara att provocera dem lite, genom att 

slänga fram påståenden i ämnet som är helt absurda, upprörande eller direkt 

felaktiga. Det brukar ofta få igång rätt många. Att ställa frågor och motfrå-

gor är ett vanligt sätt att försöka aktivera gruppen. Först kan läraren ställa 

frågorna till hela gruppen, men om ingen svarar kan enskilda individer kon-

fronteras: ”Vad tycker du om den här saken, Lisa?” Det kan vara lite käns-

ligt att utpeka tysta individer i gruppen, eftersom det blir så påtagligt att lä-

raren frågar dem just för att de inget sagt. Är hela gruppen tyst är just den 

aspekten inte lika påtaglig, eftersom så många är tysta. Det är mer känsligt 

när det endast är ett fåtal som sitter tysta ”och gömmer sig”.  

När det är obligatorisk redovisning är det ofta nödvändigt att peka ut in-

divider, om de inte självmant pratar. För att avdramatisera det individuella 

utpekandet något men ändå få tysta individer att komma igång, kan läraren 

ställa frågor som: ”Lisa, hur resonerade ni i er basgrupp kring det här?” 

Risken är då att andra, mer talföra, personer i basgruppen hoppar in och 

”räddar” Lisa och tar över ordet i och med att basgruppen nämnts, särskilt 

om Lisa börjar staka sig eller tvekar. Att som lärare då avbryta och säga: 

”Nej, nu vill jag höra vad Lisa tycker, ni andra får vänta lite”, är förstås 

möjligt. Det får då förvisso karaktären av ett regelrätt förhör med just blyga 

Lisa, men är möjligen nödvändigt. Det kan samtidigt vara bra att visa att det 

inte accepteras att någon student inte deltar och att det finns en slags lägsta 

ribba som alla måste komma över. Syftet är inte att ”sätta dit” någon utan 

att skapa ett bra PBL-seminarium och upprätthålla en viss kravnivå för 

godkänt. 

Subtila reaktioner  

Hur var det nu med Jonas, som nämndes inledningsvis, han som de andra 

studenterna fnissade nedlåtande åt när han yttrade sig lite ”korkat”. Ska lä-

raren agera här och i så fall hur och i vilket skede? Om han är ute och 

cyklar rent ämnesmässigt, han kanske har missförstått en regel eller ett be-

grepp, är det normalt sett rätt oproblematiskt, eftersom det rör lärarens juri-

diska kompetensområde. Misstaget kan redas ut genom motfrågor eller för-

tydliganden. Här ligger istället svårigheten i hur reaktionerna från de övriga 

studenterna i gruppen ska hanteras.  

Vikten av att ha ett tillåtande diskussionsklimat vid PBL har diskuterats 

ovan. Det motiverar att läraren bör ingripa här, men i vilket skede ska det 

göras och hur? Fnissandet har onekligen hämmat stämningen i rummet och 

gjort det lägre i tak att ha åsikter. Genom att förlöjliga Jonas och hans utta-

lande har studenterna visat att vissa typer av argument inte är lämpliga och 

önskvärda och detta får honom att känna sig dum.  
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Om det blir dålig stämning när någon enskild pratar, kan läraren lyfta det 

som en allmän synpunkt, utan att peka ut enskilda individer, och istället på-

peka vikten av att vara en god lyssnare när någon har ordet. Det går även att 

betona vikten av PBL och att alla måste delta. Känns uttalandena eller mi-

nerna mycket olustiga kanske det krävs ett lite kraftfullare påpekande eller 

någon annan åtgärd.  

Det bästa är förstås om situationen inte uppkommer. Exempelvis kan lä-

raren försöka förekomma det genom att i förväg ge tydlig information om 

hur ett seminarium bör gå till och vad som förväntas. Detta kan ske både 

skriftligt innan kursstart och muntligt vid kursintroduktionen. Med fördel 

kan det till och med kort nämnas i uppstarten av de enskilda seminarierna, 

exempelvis att studenterna ska fördela ordet mellan sig, vara goda lyssnare 

och att ”dumma” frågor och synpunkter välkomnas.  

Den nyss nämnda frågan om Jonas är inte helt enkel. Det kan ju faktiskt 

vara så att han tidigare har betett sig olämpligt i gruppen och att hans kor-

kade inlägg nu bara var droppen som fick bägaren att rinna över för de 

andra. Läraren som bara har träffat Jonas någon gång har inte märkt något 

av detta. Det kanske inte alls är ”synd om” Jonas, som läraren tror, utan 

snarare synd om gruppen som måste tampas med jobbige Jonas dag efter 

dag utan att någon säger ifrån. Försvarar läraren en sådan student riskerar 

läraren att få hela gruppen emot sig. Misstaget kan skapa frustration och ir-

ritation över att läraren varken kan förstå eller lösa situationen på ett bra 

sätt.  

Enstaka individer påverkar hela gruppen  

Det nämnda exemplet för oss in på en liknande situation, nämligen den där 

en eller ett par studenter tar alldeles för mycket plats vid undervisningen 

genom att ideligen kommentera eller ställa frågor. Det kan i och för sig vara 

intressanta synpunkter, men det blir till slut för mycket och andra kommer 

inte till tals. Läraren vill tona ned dem, men utan att de förlorar ansiktet och 

utan att hämma diskussionen eller att ge signaler om att vissa inlägg inte är 

önskvärda. Hur görs det på ett smidigt sätt? Läraren jobbar ju hårt på att få 

igång gruppen som helhet och skapa ett gott och tillåtande diskussionskli-

mat och vill inte stävja dem för hårt så att andra inte vågar prata.  

I viss mån kan det vara positivt att någon eller några studenter är prat-

samma, eftersom det kan inspirera andra att komma till tals, men det kan 

också istället bli som i fallet Jonas, att gruppen till sist tröttnar, tystnar, eller 

att stämningen blir dålig.  

Jag minns en student, vi kan här kalla honom för Elis, som tog mycket 

plats. Han var oerhört vetgirig, glad och entusiastisk och ställde ideligen 

frågor om stort och smått. Vissa var kluriga, mycket välgenomtänkta och av 
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intresse för hela gruppen att reda ut och diskutera. Ofta tänkte han dock 

”rakt ut”, vilket gjorde att frågorna kunde vara ocentrala eller att de var 

oväntat provokativa eller kontroversiella. Det var vetgirigheten och ivern 

som styrde honom, inte syftet att störa andra eller att provocera. Fördelen 

var att han genom sitt oblyga sätt ofta fick igång andras nyfikenhet och kre-

ativitet. Till stor del var han en klimatvärmare, i positiv bemärkelse. ”Det 

borde finnas en Elis i alla grupper” minns jag att jag tänkte. Men, nackdelen 

var just den, att han tog för mycket plats, vilket upplevdes lite störande av 

de andra. Studenter uppskattar inte alltid sådan frispråkighet lika mycket 

som lärare gör. Det är därför viktigt att inte släppa sådana pratsamma stu-

denter alltför långt. När det gällde Elis var det inte så problematiskt. Han 

var lyhörd och mycket medveten om att han tog plats, backade lätt och 

skämtade själv om sin pratsamhet. Alla studenter är dock inte sådana och 

kan vara känsliga för kritik eller mycket påstridiga och är då svårare att tona 

ned. Vid de första mötena med en grupp, kan det vara lite svårt att veta hur 

känsligt det är att tysta ner tongivande personer. Om det trots flera försök 

inte går att få ordning på sådana överpratsamma studenter bör det nog tas 

upp enskilt med studenten direkt efter seminariet.  

I sällsynta fall händer det att någon student är oförskämd mot en annan 

student eller kommer med rasistiska eller kränkande påhopp på en person 

eller grupp personer eller på läraren. Detta är inte så vanligt, men när det in-

träffar bör läraren ingripa direkt och kraftfullt och visa att det inte accepte-

ras. Sådana uttalanden får inte förekomma i studenternas studiemiljö och lä-

raren är skyldig att agera här. Det finns trots allt gränser för yttrandefrihet-

en. Dessutom är det viktigt att läraren även efter seminariet pratar med be-

rörda parter, alltså både med den som gjort uttalandet och med den som 

blev angripen. Om det finns misstankar om mobbning eller diskriminering 

är läraren och lärosätet skyldiga att agera enligt reglerna för detta.  

”Professionellt förhållningssätt” och sociala koder 
I de nationella examensmålen för juristprogrammet står bland annat att stu-

denten ska kunna ”visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt”. Må-

let är vagt och kan naturligtvis inrymma mycket. De flesta PBL-seminarier 

på juristprogrammet handlar inte enbart om juridik och rättsliga frågor, utan 

även om argumentation, etik och moral, om förhållningssätt och perspektiv. 

Det handlar även om att få förståelse och respekt för andra människor och 

deras värderingar. Detta kan exempelvis inbegripas i ett professionellt för-

hållningssätt. PBL-seminarium konstrueras ofta som någon sorts miniscena-

rio över hur studenternas framtida arbete som jurist kan komma att se ut. 
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Frågan är om det i målet professionellt förhållningssätt även ingår att veta 

hur man uppför sig socialt lämpligt i olika sammanhang. Det anser jag att 

det gör. 

Det är ett faktum att sättet att argumentera, ordval och åsikter, kan på-

verka trovärdigheten av argument och hur andra uppfattar en jurist i sin pro-

fession. Likaså kan klädval, kroppsspråk och socialt beteende onekligen ha 

betydelse för en jurists trovärdighet i arbetslivet. Inte minst viktigt är detta 

vid anställningsintervjuer, förhandlingar, möten med företag och klienter 

samt vid muntliga presentationer på konferenser. Självklart vet studenterna 

skillnad på något som är en lärandesituation som ett seminarium, och ett 

skarpt läge som en förhandling och de allra flesta skulle naturligtvis anpassa 

sig till situationen ute i verkligheten på ett lämpligt sätt. Eller, skulle alla 

det? Har de kunskaper om hur de ska anpassa sig när de möter nya perso-

ner, miljöer och situationer? Bör läraren visa sin ståndpunkt i frågan när nå-

got socialt dilemma spontant uppkommer i lärosalen? Eller bör läraren rent 

av problematisera frågan i något seminarium?  

Nästan oavsett vilket juristjobb studenterna får i framtiden, kommer de 

att möta människor som har drabbats av stora problem. Det ligger i jurist-

jobbets natur. Att lösa juridiska problem är en sak, det har de tränat på i 

flera år under utbildningen, men det finns ju alltid människor bakom varje 

rättsligt problem. Ofta är personerna och deras prekära situationer nog så 

svåra att tackla som själva juridiken. Vissa har kanske hamnat i obehagliga 

vårdnads- eller arvstvister och är oerhört ledsna, andra har fått avslag på sin 

asylansökan och har oro och ångest för att skickas tillbaka till ett hemland. 

Andra har utsatts för brott, och några har kanske fått avslag på sökt bidrag 

eller på annat sätt drabbats av en ekonomisk kris som fått förödande konse-

kvenser för privatlivet. Som färdiga jurister kommer studenterna också att 

möta människor i olika åldrar – både gamla och unga – och personer från 

olika kulturer. Kanske kommer de själva att arbeta utomlands. Oavsett vil-

ket juristjobb som våra studenter kommer att ha, menar jag att var och en 

bör vara åtminstone i någon mån medveten om grundläggande uppförande-

koder.  

Vad skulle vi som juridiklärare ha för kompetens att avgöra vilka uppfö-

randekoder som är acceptabla eller vilka effekter de skulle få för andra? Jag 

skulle säga att den oftast är god. Många som undervisar har praktisk erfa-

renhet från yrkesliv och undervisning och vet vad som krävs eller är olämp-

ligt i olika sammanhang där jurister arbetar.  

Vad menas egentligen med att uppföra sig? Det jag åsyftar här är främst 

att skapa en medvetenhet om hur var och en genom sitt sociala beteende 

påverkar andra. Det kan gälla såväl något som rör framtida arbetsliv (pro-

fessionellt förhållningssätt), som något i själva undervisningssituationen.  
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Generationsskillnader 

Det går inte att bortse från att sociala mönster, skick och trender förändras 

över tid och över generationsgränser. Vilka sociala beteenden kan i dag ac-

cepteras vid undervisningen och i arbetslivet? Hur mycket morsa eller farsa 

bör läraren vara?  

I sin egen generation vet de flesta vad som är godtagbart, men det är ofta 

svårare att veta – både för läraren och för studenten – över generationsgrän-

serna vad som är acceptabelt och inte. Vissa sociala beteenden och företeel-

ser behöver studenterna bli medvetna om när de börjar arbeta för att kunna 

förhålla sig till dem. Och lärarna behöver på samma sätt förstå hur och var-

för studenterna gör som de gör.  

För bara några decennier sedan var det närmast otänkbart att klaga på ett 

tentamensresultat eller att ifrågasätta en universitetslärares kompetens, pe-

dagogik, rättning eller person. I dag är det annorlunda. Studenterna är 

mycket mer medvetna om sina rättigheter och möjligheter att bevaka och 

upprätthålla dessa. Universitetets organisation är öppnare och strukturen på 

vissa sätt plattare. Studentinflytande genomsyrar undervisningen i hög grad. 

Nu är det en självklarhet från studenthåll att ta vara på sina rättigheter, att 

vara kritisk och kunna ifrågasätta och de uppmuntras även att göra det. Att 

de bevakar sina rättigheter är mycket bra, men läraren måste kunna förhålla 

sig till detta. Omfattningen av eller sättet som synpunkter och kritik fram-

förs på kan dock i vissa fall upplevas provokativt, oförskämt eller sårande, 

även om så inte alls varit avsikten.  

På liknande sätt kan en äldre lärare genom sitt eget agerande skapa fru-

stration eller irritation i en ung studentgrupp genom att läraren upplevs som 

för krävande, stelbent eller gammalmodig i något avseende.  

Även språkliga nyanser och social kontext kan uppfattas olika, eller inte 

alls. En lärare berättade att han tröttnat rejält på sena ankomster. När Tessan 

en dag kom för sent brast läraren ut i sarkasmen: ”Vi tog oss friheten att 

börja utan dig.” Tessan tittade knappt upp, ryckte lätt på axlarna och mum-

lade medgivande: ”Det är helt okej”.  

Det går inte alltid att förvänta sig att studenterna, eller man själv som lä-

rare, förstår eller ens uppfattar alla sådana sociala koder.  

Exempel uppförandekod: Sena ankomster 

En välkänd företeelse sedan urminnes tider för alla som undervisar är stu-

denter som kommer för sent till undervisningen. Den finns även inom den 

traditionella undervisningen, men blir kanske extra problematisk vid PBL, 

eftersom studenterna har en så aktiv roll och seminarierna ofta är obligato-

riska och examinerande.  
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Självklart kan alla ha en dålig dag, ha missat bussen, försovit sig, inte hittat 

parkeringsplats eller ha någon annan mänsklig ursäkt för sin sena ankomst. 

Oavsett orsak är det ett faktum att sena ankomster stör undervisningen i nå-

gon mån: Den nyanlända studenten Lisa tränger sig skramlande in med yt-

terkläder och stora väskor mellan bänkraderna varpå de övriga i rummet 

förlorar fokus från undervisningssituationen. Vem var det som kom? Titta 

där finns en ledig plats! Det blir trassel med datorsladdar till laptoppen. Var 

är vägguttaget? Även läraren tappar tråden. När den sena studenten äntligen 

har satt sig tillrätta öppnas dörren igen och Andreas kommer in… Dessutom 

kan de sena studenterna ha råkat missa något viktigt som just behandlats in-

ledningsvis och ställer sedan frågor om samma sak eller hamnar snett i dis-

kussionen.  

Lämpligen har läraren både skriftligt och muntligt betonat vikten av att 

komma i god tid till undervisningen, vid kursstart och i kursmaterial. Vad 

kan läraren göra om studenter ändå kommer insläntrande för sent till under-

visningen? Ska läraren bara ignorera det, eller välkomna den sena studen-

ten, eller kanske rent av visa ogillande? Vad är lämpligt? Ska läraren bara 

luta sig tillbaka och tänka att det är studentens eget ansvar att lära sig nå-

got? Här verkar det finnas många olika strategier, men jag tycker mig i dis-

kussioner med andra lärare uppfatta tre huvuddrag.  

Ena ytterlighetsfalangen är de toleranta lärare som håller en låg profil. 

De anser att universitetet tillhandahåller lärandemiljöer och att det är upp 

till varje individ hur mycket den väljer att ta del av undervisningen eller 

inte. Det handlar trots allt om vuxna personer som får ta ansvar för sina 

egna studier. Dessa lärare fortsätter bara undervisningen tämligen opåver-

kade, ”de kör bara på”, och bryr sig inte nämnvärt om den sena studenten. 

Vissa hälsar sena studenter välkomna med en vänlig min eller nickning och 

fortsätter sedan undervisningen. Fördelen är att studenterna får lite större 

frihet och ansvar och läraren slipper konfronteras med att lösa de uppkomna 

situationerna. Nackdelen kan vara att läraren då möjligen signalerar att sena 

ankomster är acceptabelt, vilket leder till att fler kommer sent. Det kan 

också ge sken av att själva undervisningen inte är så viktig eller att det inte 

gör så mycket att missa någon del av den. Vid obligatorisk och examine-

rande undervisning, exempelvis vissa PBL-seminarier, är det naturligtvis 

inte lämpligt om studenter kommer sent och de riskerar också att bli under-

kända om det kommer alltför sent.  

Den andra ytterlighetsfalangen lärare störs så otroligt mycket av sena an-

komster att de gör allt för att stävja dem. De upplever det som respektlöst 

och oförskämt. Vissa lärare har varit så drastiska att de låst dörren efter 

starttiden, med påföljd att studenten inte kunnat delta och blivit underkänd. 

Detta är dock numera knappast i enlighet med lärosätets interna regelverk. 
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För dessa lärare har det närmast blivit en principfråga att studenterna ska 

komma i tid på sekunden. Möjligen bör dessa lärare kanske klargöra sin lite 

extrema inställning till sena ankomster tydligare i början av undervisningen 

och betona hur extra viktigt det är att de kommer i tid här. Somliga studen-

ter kanske tidigare har haft lärare från den andra ytterlighetsfalangen med 

den mer liberala inställningen till sena ankomster.  

Sedan finns det en mittenfalang lärare som störs av det i någon mån. Där 

hamnar nog rätt många och där anser jag även mig själv ligga. Här beror det 

förstås på varje lärares inställning och uppfinningsrikedom och olika meto-

der kan prövas för att sena ankomster inte ska upprepas. Att bara stå eller 

sitta tyst och vänta ut den sena studenten tills den är klar och har satt sig 

kan vara rätt effektivt. Det blir ganska tydligt hur mycket den personen stör 

och hindrar undervisningen. Det visar hur genant det blir att komma för sent 

vilket skulle kunna stävja det i någon mån. Problemet i en seminariesitua-

tion är dock att det ofta inte är läraren som pratar när den sena studenten an-

länder, utan andra studenter. Då måste dessa tystas ner tills studenten har 

satt sig. Det kan kännas oartigt att avbryta dem mitt i redovisningen – det är 

ju inte de som gjort fel. Det går också att visa ogillande med miner eller nå-

gon kort fras, som i exemplet ovan med sena Tessan. Det här ligger lättare 

till för vissa än för andra. Möjligen kan sura miner sänka stämningen som 

kanske var god.  

Inte sällan handlar det om samma personer som tycks ha otur med att 

komma i tid. Om det verkar vara ett återkommande problem för någon en-

staka student, är det kanske enklast att prata med personen enskilt efteråt 

och förklara att de sena ankomsterna upplevs som störande. Det hela kan 

ibland också ha någon enkel praktisk lösning, till exempel någon buss som 

inte stämmer med seminarietiden. Om studenten får byta grupp eller tid 

kanske det fungerar bättre.  

Exempel uppförandekod: Den ätande studenten 

Fallet med den ätande studenten nedan kanske inte är den allra vanligaste 

situationen, men den har förekommit, med både smörgåsar och glass. Reso-

nemangen bör kunna vara applicerbara även på liknande situationer, exem-

pelvis där studenten sover eller har med sig småbarn som beter sig störande.  

Antag att en student, vi kan kalla honom Per, har bullat upp på bänken 

med en stor, kladdig baguette och kaffe och smaskar ogenerat under dis-

kussionsseminariet. ”Jag hann inte äta frukost”, ursäktar sig Per när jag tit-

tar lite förvånat på honom, och sedan fortsätter han att äta. Per verkar tycka 

att han har rätt att slippa sitta hungrig och att detta argument borde legiti-

mera ätandet där och då. Han har kostat på sig en baguette och hittat en 

möjlighet att kombinera frukost med seminarium. Att någon skulle ogilla 
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detta verkar Per inte reflektera över. Det är ju ”bara ett seminarium”. Om 

det är så att mat och dryck inte är tillåtet i lokalen är det enklaste kanske att 

läraren bara påpekar detta, men vad gäller om så inte är fallet? Dessutom 

kan det finnas andra liknande fall där det inte uttryckligen finns något för-

bud, till exempel om en student somnar eller stickar halsdukar.  

Jag anser personligen det vara en självklarhet att inte äta eller fika på ett 

seminarium eller vid annan liknande sammankomst. Ett seminarium är vik-

tigt och seriöst – ofta är det obligatoriskt och examinerande och alla närva-

rande har förberett sig innan. Det är ur ett praktiskt perspektiv rätt svårt att 

prata medan man äter baguette, det är kladdigt och – kanske främst – det 

passar sig inte riktigt att äta i just det sammanhanget. Det är sådant som ras-

ter är till för. Men alla kanske inte ser det så. Per försöker bara vara effektiv 

och rationell, medan jag tycker att han inte tar seminariet på allvar och att 

hans beteende stör.  

Hur kan situationen angripas och varför? Är det för att det stör mig? 

Egentligen stör det mig mer mentalt än fysiskt. Det är ju inte på mitt bord 

han kladdar och han pratar faktiskt inte med mat i munnen. Dessutom sitter 

tre andra studenter med sina kaffekoppar och smuttar. Går det för sig? Vissa 

lärare gör det också i tjänsten. Ofta anses det numera vara ganska accepterat 

i vissa sammanhang att ta med sig en kopp kaffe, men inte alltid och vad 

gäller om annan mat? Ska läraren bara säga något kort i stil med: ”Jag vill 

inte att ni äter på seminariet – det är inte rätt tillfälle, ni får vänta till ras-

ten.” eller ska läraren kanske skämta bort det på något roligare sätt, med 

risk för att Per skrattar till – och fortsätter äta? I det läget blir det svårare el-

ler märkligare att kort efter skämtet förvandlas till en sträng och butter lä-

rare.  

Varför stör det mig att studenten äter? Är jag kanske rädd för att semi-

nariet tappar status och verkar oviktigt om jag tillåter fritt fika? Att mitt vik-

tiga, seriösa seminarium förvandlas till fredagsmys eller att det blir bio-

känsla med läsk och popcorn? Tappar jag som lärare makt och kontroll? El-

ler är jag rädd för att godta att det i framtiden går för sig att äta i vilka ar-

betsrelaterade eller juridiska sammanhang som helst? Det finns ju faktiskt 

många situationer ute i arbetslivet där det är direkt olämpligt att äta. För 

mig handlar det nog mest om min rädsla för att Per kommer att mumsa 

kladdig baguette även på ett möte med en företagsstyrelse och att jag som 

juridiklärare indirekt skulle ha godtagit detta under hans utbildning. Kom-

mer Per att äta även under ett möte med en gråtande klient eller i något an-

nat olämpligt sammanhang? Jag vet inte helt säkert, men jag hoppas inte 

det! Per verkar dock inte vara medveten om vad andra tycker och det borde 

han bli.  
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Alltså: Ska läraren alls bry sig om sådana här saker? Här får naturligtvis den 

enskilda läraren och situationen avgöra saken, men jag menar att läraren 

och universitetet har ett ansvar för sådan social fostran, dels för att det stör 

undervisningssituationen, dels för att en utbildning på universitetsnivå 

också måste förmedla sådana grundläggande sidokunskaper, eller generella 

kompetenser, till studenterna, inför deras framtida yrkesliv.  

Slutord 
Om det mikrosociala samspelet påverkar läraren, andra studenter eller 

undervisningskliamatet negativt, är det förmodligen en signal på att läraren 

behöver agera. Frågan är då hur och när detta kan göras. Det är ofta beri-

kande att prova något nytt, men för den som har undervisat länge är det lätt 

att hamna i samma hjulspår. Ett sätt att få inspiration kan då vara att pre-

stigelöst diskutera och dela erfarenheter med andra lärare för att på vis finna 

nya synsätt och lösningar. För det är ett faktum, att om ett PBL-seminarium 

fungerar väl på det mikrosociala planet, bidrar det till en positiv lärandepro-

cess för studenterna, såväl som till ett gott arbetsklimat för lärarna. Studen-

terna får då samtidigt med sig även sådana sociala kunskaper som är bra för 

deras framtida yrkesliv.  
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Om seminarier 

Lina Grundin 

Jag påbörjade mina studier vid juristprogrammet i Umeå 1994. Juridiska in-

stitutionen hade vid den tidpunkten nyligen börjat arbeta med vad som då 

kallades PBI – problembaserad inlärning. Efter min examen 1999 arbetade 

jag i tio år på domstol och statlig myndighet innan jag hösten 2009 började 

undervisa (vid samma institution där jag tidigare själv gått), bland annat i 

sakrätt på juristprogrammets tredje termin. Mitt minne av undervisningen 

från min egen studietid var något diffust och jag hade inte sparat något 

material. Jag ställdes alltså inför frågan: Hur gör man när man undervisar? 

Utmaningarna bestod av dels att göra intressanta, pedagogiska och rele-

vanta föreläsningar, dels att åstadkomma seminarieuppgifter som på bästa 

sätt skulle bidra till studenternas lärande. 

Jag har under de år som gått sedan dess för mig själv formulerat vissa 

grundläggande principer när det gäller seminariet som undervisningsform 

som jag vill ska genomsyra undervisningen. Den första är att seminarieupp-

gifterna ska byggas upp på ett sådant sätt att studenterna förbereds för fram-

tiden, dvs. i så stor utsträckning som möjligt ska studierna likna hur de i 

framtiden kommer att arbeta som verksamma jurister. Den andra är att man 

lär sig bäst när lärandemiljön präglas av positivitet och glädje. Den tredje är 

att alla studenter, även de som av någon anledning inte tycker om att prata 

eller redovisa, ska ses och uppmuntras att ta plats.  

Min tanke är att jag i detta kapitel ska beskriva mina reflektioner kring 

dessa principer och hur jag utifrån dem undervisar i sakrätt på termin 3 på 

juristprogrammet.  
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Att undervisa i juridik 
Innan jag gör det vill jag dock först reflektera något kring undervisandet 

som sådant och vad rollen som lärare innebär enligt mig. Som lärare är det 

min uppgift att ge studenterna möjlighet att inhämta kunskap. Med kunskap 

inom juridik skulle då, något förenklat, avses dels kännedom om olika rätts-

regler och deras innebörd, dels vetskap om den juridiska metoden, dvs. den 

metod som används när ett juridiskt problem ska lösas. Det är därutöver 

min uppfattning att min uppgift också är att lära studenterna att se denna 

kunskap utifrån ett bredare perspektiv - studenterna ska tränas i att kunna se 

olika regler i sitt sammanhang, kunna analysera om olika syften som ställts 

upp vid regelns tillkomst uppfylls och även kunna värdera reglerna.  

Lärandet är en process där studenterna själva, i samarbete med varandra 

och i samarbete med läraren, hela tiden utvecklas. Detta lärande är i grun-

den studenternas ansvar. Det innebär att jag som lärare måste ge tydlig in-

formation och tydliga instruktioner om de förväntningar och krav som ställs 

på dem vad gäller t.ex. eget arbete och grupparbete. Om en student efter av-

slutad kurs inte har nått de resultat som ska ha uppnåtts kan jag dock inte 

bara hänvisa till att det var studentens ansvar. Som lärare har jag, enligt min 

uppfattning, ett ansvar för att stödja studentens lärande. Med detta menar 

jag att det är min uppgift att på olika sätt underlätta för studenterna att in-

hämta kunskap och utvecklas i sitt lärande. 

För att studenterna inte bara ska förstå sitt ansvar för sitt lärande, utan 

också ta det ansvaret är det viktigt att de känner en motivation för kunskap-

en och lärandet. Att motivera studenterna blir därför en viktig uppgift för lä-

raren. Den yttre motivationen är lätt att skapa genom hänvisning till att stu-

denten av olika anledningar måste lära sig något. Den inre motivationen är 

viktigare men också svårare. Jag menar att den kan stödjas på olika sätt. 

Genom att peka på hur kunskapen kommer att vara till nytta för studenten i 

framtiden och genom att visa hur det aktuella kunskapsområdet hänger ihop 

med andra områden skapas en vilja att lära sig. En annan viktig komponent 

när det gäller att skapa inre motivation hos studenterna är lärarens förmåga 

att entusiasmera.  

Utifrån detta vill jag nu gå vidare och visa hur PBL och seminariet som 

undervisningsform kan hjälpa mig som lärare att stödja studenternas lä-

rande. 

Det lustfyllda lärandet – att skapa en bra lärandemiljö 
I läroplanen för förskolan talas om det lustfyllda lärandet. Där står exem-

pelvis att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 
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förskolans verksamhet. För mig är detta ledord inte bara när det handlar om 

pedagogik för barn utan även vid undervisning på universitetet. I en läran-

demiljö som tillåter och uppmuntrar nyfikenhet och ett lustfyllt lärande, 

snarare än ger pekpinnar och dämpar, är det min övertygelse att kunskap 

både inhämtas och fastnar lättare. 

En sådan lärandemiljö kan säkert skapas på olika sätt, men jag tror att det 

finns vissa viktiga faktorer som måste eftersträvas.  Dessa är att det ska fin-

nas någon form av relation mellan lärare och studenter, att stämningen i 

undervisningssituationen är positiv samt att jag som lärare lyckas entusias-

mera studenterna. 

Relationen lärare-student 

På juristprogrammet går det närmare 100 studenter. Vid föreläsningarna, 

när majoriteten av dessa närvarar, kan det vara svårt att skapa någon form 

av närmare kontakt eller relation med studenterna. I och med PBL-metoden, 

som medför att majoriteten av undervisningstillfällena består av seminarier 

med 20-25 studenter närvarande, finns dock möjlighet till detta på ett helt 

annat sätt. Jag finns på plats en stund innan seminariet börjar och kan 

småprata innan lektionen. Jag försöker lära mig studenternas namn för att i 

möjligaste mån kunna tilltala dem med detta. När något ska exemplifieras 

använder jag, om det går, mig själv eller min omgivning för att göra det. 

Såväl under rasten som efter seminariet finns jag tillgänglig för ytterligare 

diskussion eller frågor. Viktigt är även att jag besvarar de frågor jag får. Om 

jag inte tar mig tid att göra det är det svårt att motivera studenterna att ta 

ansvar för sitt lärande. Om jag inte anser att deras lärande är viktigt, varför 

ska de göra det? 

En positiv lärandemiljö där alla syns 

Ett seminarium är vanligtvis två timmar. Ofta är det mycket som ska hinnas 

med under dessa timmar och mycket som ska gås igenom. Seminariet ska 

dock inte präglas av stress eller jäkt utan av lusten att lära. Att hasta förbi 

en uppgift eller en fråga kan lätt upplevas som ett budskap om att det inte är 

viktigt och det som inte är viktigt känns inte heller roligt att lära sig. Visst 

måste vissa saker gås igenom fortare än andra och det går inte alltid att ägna 

sig åt detaljer i den utsträckning som man skulle önska, men den känsla 

som ska finnas i salen är att det som gås igenom är viktigt och därmed in-

tressant och roligt att lära sig.  

Utöver detta ska det vara en positiv stämning i undervisningssituationen 

och det är jag som lärare som ansvarar för det. Det finns oskrivna och själv-

klara regler som alla ska följa men som det är min uppgift att se till att de 
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efterföljs – vi lyssnar på varandra och vi behandlar varandra med respekt. 

Jag tycker också att det inte bara är tillåtet utan något att eftersträva att ha 

roligt tillsammans med studenterna. Ett seminarium där vi skrattat tillsam-

mans åtminstone en gång är ett bra seminarium.  

För en jurist är språket ett av de viktigaste arbetsredskapen. Juristen ska 

kunna uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt, och kunna redogöra för 

problem och slutsatser samt kunna argumentera i dialog såväl med andra ju-

rister som med den inte alls insatte.  

Den skriftliga delen tränas studenterna i vid exempelvis uppsatsskri-

vande. Vid seminarierna ligger utmaningen i att få studenterna aktiva så att 

den muntliga färdigheten utvecklas. Därutöver är en grundläggande tanke 

med seminarieformen att studenterna ska lära sig av varandra och det är 

därför viktigt med aktiva deltagare även av den anledningen.  

Att förmå alla att vara delaktiga kan göras på olika sätt. Seminarieuppgif-

terna kan utformas så att studenterna i grupper ska redovisa, eller så kan 

frågor riktas till de studenter som inte självmant säger något, dvs. någon el-

ler några pekas ut. Här vill jag istället lyfta att det som måste eftersträvas är 

att viljan att prata, delta i diskussionen och ge uttryck för sina frågor och 

argument – och därmed att utvecklas i sitt lärande - ska komma inifrån. En 

förutsättning för detta är att jag som lärare har lyckats skapa den positiva lä-

randemiljön som jag nämnt ovan, så att alla studenter tycker att det är roligt 

att lära sig och att varje student vågar vara delaktig. Många studenter kän-

ner olust inför att prata vid seminarierna, vilket kan bero på en motvilja mot 

att stå i centrum och synas eller rädsla för att säga fel eller ställa en ”dum” 

fråga. Det är viktigt att göra klart för studenterna att det inte finns några 

dumma frågor och att det inte gör något om ett svar inte är det som läraren 

är ute efter. Detta gör jag genom att lyssna på och bemöta varje påstående, 

fråga eller kommentar. Är studenten rätt ute så uppmuntras denne, men 

även den som kommit på villovägar får samma uppmuntran. Jag som lärare 

måste förmedla att alla infallsvinklar och kommentarer kan leda framåt. 

Att entusiasmera 

Sakrätt är ett ämne inom juridiken som kan upplevas som invecklat och 

svårt. Att entusiasmera någon betyder att den andre personen motiveras och 

inspireras, att personen sporras att söka kunskap och intressera sig. Jag 

måste alltså förmedla till studenterna vilket intressant och utmanande ämne 

sakrätt är.  Som lärare får jag aldrig gå i fällan att förringa mitt ämne, dvs. 

skämta bort eller nedvärdera den kunskap jag vill förmedla. Istället måste 

jag på olika sätt visa att jag själv tycker att det är ett roligt och viktigt om-

råde. Om inte läraren tycker det, varför ska studenterna tycka det? 
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Seminarieformen innebär att studenterna ska få möjlighet att diskutera inte 

bara med läraren utan också med varandra. Att få argumentera mot de andra 

eller att genom frågor och inlägg till varandra få leta sig fram mot en lös-

ning är ett roligt sätt att lära sig på. Men det krävs då att jag som lärare ger 

studenterna den möjligheten. Även om det finns en viss riktning som jag 

vill att seminariet ska ha eller om jag sitter inne med ”rätt svar” måste jag 

ge studenterna möjligheten att själva ta sig dit utan att ingripa alltför tidigt i 

diskussionen. Om jag gör det är risken att studenternas nyfikenhet och entu-

siasm minskar, eftersom de kan känna att det inte var viktigt. Att våga låta 

studenterna själva söka sig fram genom juridiken är ett viktigt sätt att upp-

muntra ett lustfyllt lärande.  

Att formulera seminarieuppgifter som utmanar 
Ibland innebär att arbeta med juridik att juristen ställs inför ett problem där 

lösningen lätt återfinns, men ofta är juridiken sådan att något klart svar – av 

olika anledningar – inte finns. Det kan vara svårt att bringa ordning i vad 

som egentligen är problemet eller vad parterna vill, det kan röra sig om ett 

område där lagreglering saknas eller så kan det finnas ett tillämpligt lagrum 

men varken förarbeten eller rättspraxis ger någon klar ledning om hur be-

stämmelsen ska tolkas i den aktuella situationen. 

En annan tanke som jag hade med mig när jag började fundera över se-

minarierna eller kanske snarare seminarieuppgifterna var, att jurister riske-

rar att fastna i sin roll som tillämpare. I många arbeten för jurister handlar 

det om att okritiskt använda lagregler och bestämmelser. Det är givetvis en 

viktig förutsättning i en rättsstat att beslutsfattare fattar beslut utan att 

blanda in sina personliga åsikter och utan att göra moraliska överväganden. 

Men enligt min uppfattning är det också viktigt att studenterna utmanas i att 

kritiskt granska de lagar som lagstiftaren beslutar om och som de ska till-

lämpa. Uppnås syftet med lagen genom en aktuell bestämmelse? Är det av 

lagstiftaren valda sättet den bästa lösningen på ett visst problem? Ger be-

stämmelsen rimliga resultat i olika praktiska situationer? 

 Utgångspunkterna när jag började arbeta med seminarieuppgifterna i 

sakrätt var därför att juridik i stor utsträckning handlar om att göra tolk-

ningar och bedömningar, att jurister måste våga fatta beslut även när någon 

självklar lösning inte finns, samt att studenterna ska uppmuntras att fundera 

över om den lösning som lagen ger är ”vettig”. Utmaningen blir att formu-

lera problem som innebär att studenterna – förutom att få materiella kun-

skaper – tränas i allt detta. Jag tänkte utifrån upplägget på det första semi-
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nariet i sakrätt på termin 3 beskriva hur jag arbetar utifrån dessa utgångs-

punkter.  

En anledning till att lösningen på ett juridiskt problem inte alltid så lätt 

återfinns kan som sagt vara att det ibland är svårt att reda ut vad den s.k. 

knäckfrågan i en konflikt eller i en berättelse är. Trots detta så är det vanligt 

att det problem som studenterna ska lösa inför ett seminarium beskrivs i en 

historia eller ett scenario där all information som är nödvändig för att lösa 

uppgiften ges. Inför det första seminariet i sakrätt får studenterna istället en 

mycket kort beskrivning av vad som har hänt. De får i princip endast veta 

att två personer båda hävdar sig äga samma bil, den ene pga. att han sålt bi-

len till X men ännu inte fått betalt, den andra pga. att han köpt bilen från X. 

Grupperna måste därefter fundera över vilka bestämmelser som kan bli ak-

tuella att använda och utifrån dessa bestämmelser tänka ut vilken ytterligare 

information som krävs. Detta upplägg innebär att de tränas i att identifiera, 

formulera och analysera frågeställningar. I mindre grupper träffar sedan 

studenterna parterna (spelade av mig) och får möjlighet att ställa frågor. 

Dessa frågor besvarar jag med såväl relevanta som irrelevanta uppgifter. 

Studenterna får sedan sålla i informationen och bland detaljerna för att öva 

sig i att, utifrån en viss given bestämmelse eller regel eller rättsfall, hitta 

vad som är juridiskt relevant. 

Vid själva seminariet får sedan två grupper uppträda som ombud för de 

två personer som hävdar äganderätt till bilen och argumentera för sin klients 

sak. Dessa grupper övas då i att kunna sammanfatta och kortfattat beskriva 

information och lagregler på ett förståeligt sätt, men samtidigt kunna lyfta 

upp och betona det som är fördelaktigt för klienten. De två andra basgrup-

perna har därefter i uppgift att utifrån vad som presenterats för dem vid se-

minariet avgöra konflikten utifrån aktuella rättsregler. När jag formulerar 

uppgifterna till ett seminarium utgår jag från den bestämmelse eller princip 

som jag vill att studenterna ska få med sig från arbetet med uppgiften. Uti-

från de förarbeten och rättsfall som finns kring bestämmelsen eller princi-

pen funderar jag sedan ut en berättelse där ett juridiskt problem har upp-

kommit. Berättelsen innehåller detaljer plockade från olika rättsfall men 

också detaljer som inte aktualiserats i verkligheten. Det finns till exempel 

ett inte obetydligt antal rättsfall som handlar om personbilar som sålts utan 

att vara fullt betalda, men inget där förutsättningarna exakt stämmer över-

ens med studenternas problem. Det är som tidigare nämnts en anledning till 

att det kan vara svårt att få ett klart svar inom juridiken, att varken förarbe-

ten eller rättspraxis ger något klart besked om hur bestämmelsen eller prin-

cipen bör tolkas i den aktuella situationen. Trots att detaljer och förutsätt-

ningar skiljer sig åt jämfört med av lagstiftaren givna exempel eller tidigare 

av domstol avgjorda fall ska de basgrupper som ska avgöra konflikten göra 
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en juridisk bedömning och komma fram till något, deras uppgift består inte 

i att gissa eller ge alternativa svar utifrån olika scenarion eller alternativa 

bedömningar. Det innebär att studenterna under seminariet inte bara lär sig 

den bestämmelse jag ville att de skulle få med sig, utan att de dessutom 

tvingas gå vidare: Hur gör jag när ett rättsfall inte ger något klart svar? Hur 

gör jag när det inte finns någon direkt tillämplig bestämmelse? På så sätt 

övas studenterna i att tillämpa kunskap och göra bedömningar vilket är en 

viktig uppgift för en jurist. 

Detta sätt att formulera seminarieuppgifter resulterar ofta i att vi vid se-

minariet, sedan grupperna fått redogöra för och diskutera olika bedömning-

ar, får konstatera att rättsläget är oklart vilket kan kännas ovant och oväntat 

för studenterna. Det är dock enligt min mening en viktig lärdom i sig, att ju-

ridik inte är ett område där allting alltid har ett klart svar. 

I och med att den lösning som studenterna ska komma fram till i så stor 

utsträckning bygger på att de vågar göra bedömningar och tycka till öppnar 

seminarierna på ett bra sätt för att studenterna också ges möjlighet att vär-

dera de regler som de har använt. De kan diskutera om de tycker att lagstif-

taren borde ändra bestämmelserna på området eller ytterligare reglera om-

rådet därför att det har lämnats alltför öppet för bedömningar. Studenterna 

uppmuntras också att ge uttryck för huruvida de tycker att det blev en vettig 

och rimlig lösning på problemet och om de tycker att lösningen överens-

stämmer med hur det ”borde” vara.  

Avslutande tankar 
Problembaserat lärande medför, som jag försökt visa ovan, ett antal fördelar 

när det gäller att som lärare stödja studenternas lärande. I och med att ton-

vikten ligger vid seminarier med ett färre antal deltagare, ges helt andra 

möjligheter jämfört med när undervisningen till större delen bedrivs genom 

föreläsningar.  

Seminarierna ger mig möjlighet att kommunicera och interagera med 

studenterna på ett sätt som kan leda till en positiv lärandemiljö och ett lust-

fyllt lärande. De uppgifter som jag formulerar ger studenterna möjlighet att 

träna sig i att tolka, analysera, bedöma och värdera. Lärandeprocessen 

uppmuntras genom att studenterna utvecklas av att diskutera såväl med lä-

raren som med varandra. Sammantaget ger metoden med problembaserat 

lärande enligt min uppfattning ökade förutsättningar för att skapa entusiasm 

vilket är en viktig förutsättning för att studenterna ska motiveras och ta an-

svar för sitt eget lärande. 

  



154 

 

  



 

155 

 

 

Att introducera juridik och juridisk  

metod på andra utbildningar 

Signe Lagerkvist 

Juridiken är viktig för betydligt fler yrkesgrupper än jurister. Juridik stude-

ras därför bland annat av blivande jägmästare och miljöinspektörer.112 Jag 

har haft förmånen att vara delaktig i undervisningen i juridik för båda dessa 

studentgrupper de senaste åren. I detta kapitel ska jag beskriva utbildnings-

uppdraget, hur jag utfört detta uppdrag och några av de fördelar och nack-

delar som jag uppfattat med att introducera juridik och juridisk metod för 

dessa studenter, som kommer att beröras av juridik i sin yrkesutövning, men 

inte i egenskap av jurister.  

Utbildningsuppdraget 
Målen, innehållet och formen för undervisningen bestäms i första hand av 

kursplanerna. 113  

Målen med undervisningen kan sammanfattas med att studenterna ska få 

de grundläggande kunskaperna i juridik som krävs för att de ska kunna han-

tera juridiska frågor inom de rättsområden som de kommer att möta i sitt 

framtida yrkesliv.  

 
112 Se utbildningsplanen för Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universi-

tet och ramschemat för Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, 

”http://www.slu.se/sv/utbildning/grundniva/jagmastare/innehall/ramschema/”.  
113 Se kursplanen för kursen Rättsvetenskap/Miljörätt, 7.5 hp, som ingår i Kandidatprogram-

met i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet och kursplanen för kursen Rättskunskap i 

skogsbruket, 4 hp, som ingår i Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i 

Umeå. 
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För att kunna uppnå målen med undervisningen är innehållet i huvudsak 

styrt på så vis att studenterna ska studera allmän rättskunskap och lära sig 

den juridiska metoden, för att sedan öva på att arbeta med juridiska frågor 

inom rättsområden som de kan förväntas komma i kontakt med, som mil-

jörätt och fastighetsrätt.  

Formen för undervisningen är bestämd till att omfatta i huvudsak före-

läsningar och seminarier samt en skriftlig tentamen.     

Min undervisning 
Den första frågan jag ställer mig när jag ska planera en kurs är vad som ska 

lyftas fram och behandlas på kursen, alltså kursens innehåll. Utgångspunk-

ten är då kursens mål, så som de kommer till uttryck i kursplanerna. Däref-

ter försöker jag identifiera vilken undervisningsform som kan förväntas ge 

de bästa förutsättningarna för att uppnå dessa kursmål.   

Kursens innehåll 

Vad som ska lyftas fram och behandlas på kursen är i första hand avgjort i 

kursplanen. Min uppfattning är dock att kursplanerna lämnar ett stort hand-

lingsutrymme – och därmed ett stort ansvar – för undervisande lärare. Att 

det i kursplanerna framgår att kursen ska innehålla föreläsningar och semi-

narier som berör ämnet miljörätt, ger inte mycket ledning. Även om under-

visningen ska ske utifrån ett visst perspektiv som ”miljö- och hälsoskydd” 

eller ”skogliga frågor” så är min erfarenhet att möjliga frågor att lyfta fram 

inom ämnet är betydligt fler än vad som hinner behandlas under den tid som 

finns att tillgå.  

För att veta vad som ska prioriteras har jag haft ett stort behov av att 

skaffa mig mer kunskap om vad som mest sannolikt kommer att möta stu-

denterna i deras framtida yrkesliv. Denna kunskap har jag skaffat mig på 

olika sätt. Information om framtida yrkesvägar finns tillgänglig på olika 

ställen, inte minst tillhandahåller högskolorna information om framtida yr-

kesliv. Men det har inte varit tillräckligt för mig. Jag vill helst se med egna 

ögon vad studenterna kan förväntas möta i sitt framtida yrkesliv. Jag har 

därför ägnat fortbildningstid åt att göra kortare eller längre studiebesök hos 

potentiella framtida arbetsgivare. Ett av de viktigaste studiebesöken som jag 

gjort för att få förståelse för vad studenterna behöver lära sig, var några 

veckors vistelse vid miljökontoret i Umeå kommun hösten år 2009. Att 

följa miljöinspektörerna i deras vardag gav mig mycket mer förståelse för 

vad studenter behöver lära sig än vad jag hade kunnat läsa mig till.  
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Först när jag på detta sätt fördjupat mig i vad som kan förväntas möta stu-

denterna framöver, har jag fastställt kursens innehåll utifrån kursmålen. 

Undervisningens form 

Även när det gäller undervisningens form så är det min uppfattning att 

kursplanen lämnar ett stort handlingsutrymme för läraren. Föreläsningar 

och seminarier kan ske på många olika sätt. En föreläsning där studenterna 

är aktiva kan delvis fylla samma funktion som ett seminarium. Ett semi-

narium kan vara ett gynnsamt tillfälle för korta föreläsningar, då studenter-

na i förväg funderat på det som kommer att tas upp. När jag utformat 

undervisningen har formen mest av allt styrts av vad jag uppfattar som mest 

lämpligt för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå kursens mål. 

Bästa förutsättningarna för att uppnå kursmålen? 

Min utgångspunkt är att det bästa sättet att få studenterna att lära sig juridik 

är att låta studenterna arbeta självständigt med att lösa juridiska problem.  

Om studenterna måste arbeta själva med att förstå vad som ska göras och 

hur det ska göras samt själva tillämpa de rättsregler som aktualiseras, så 

kommer de att tvingas att vara aktiva på ett sätt som borde göra det svårt att 

undgå att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter som leder till att kurs-

målen kan uppnås. 

I praktiken går detta till på så sätt att jag skapar ett scenario som omfattar 

frågor som sannolikt kommer att möta studenterna i deras yrkesliv. Studen-

terna ska sedan själva arbeta utifrån detta scenario. Ibland måste de själva 

bedöma vad eller vilka de juridiska frågorna är. Ibland ger jag dem frå-

gorna, men de måste sedan själva försöka besvara dessa. I detta arbete ska 

de hjälpas åt i mindre grupper. När studenterna och jag sedan träffas vid 

seminarierna ska studenterna presentera vilka frågeställningar de arbetat ut-

ifrån, vilka rättskällor de använt sig av och hur de anser att de juridiska pro-

blemen ska lösas utifrån rättskällorna. Därefter arbetar vi med dessa frågor 

tillsammans.114 

För att dessa övningar ska vara meningsfulla krävs dock viss förkunskap. 

För det första måste studenterna ha en förståelse för vad juridik är, alltså 

kunskap i allmän rättslära. För det andra måste studenterna lära sig den ju-

ridiska metoden. För det tredje kan det vara bra att ha allmän kunskap om 

de rättsområden som behandlas på kursen för att studenterna ska kunna ori-

entera sig bättre. 

 
114 Se Johan Holms kapitel tidigare i denna bok för en redogörelse av hur problembaserat lä-

rande används generellt vid juridiska institutionen vid Umeå universitet. 
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Jag bygger därför upp min undervisning på så sätt att studenterna i första 

hand ska kunna skaffa sig viss utantillkunskap – främst när det gäller den 

juridiska metoden – för att sedan kunna arbeta själva och i grupp med att 

hantera juridiska problem inom centrala rättsområden som exempelvis mil-

jörätt och fastighetsrätt. I praktiken går detta ofta till så att grundläggande 

frågor behandlas inledningsvis på kursen genom föreläsningar för att sedan 

repeteras och tillämpas vid efterföljande seminarier. 

Att uppnå kursmålen 

Det är bara studenterna själva som kan uppnå kursmålen.  Min uppgift är att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för att studenterna ska kunna nå dessa 

mål. Förutom att arbeta med att identifiera det mest relevanta innehållet och 

den mest gynnsamma undervisningsformen, gäller det att fånga och behålla 

studenternas intresse för kursen. 

Ett visst intresse följer normalt av de examinerande momenten. Studen-

ten vill klara kursen och vill därför tillägna sig därtill nödvändiga kunskaper 

och färdigheter. Centralt för att väcka studentens intresse blir därför alltid 

att klargöra undervisningens betydelse för att framgångsikt klara examina-

tionen. Här har jag nytta av att jag vet och kan visa för studenterna att de 

scenarion och frågeställningar som behandlas vid seminarierna har samma 

uppbyggnad som de scenarion och frågeställningar som ingått i de skriftliga 

tentamenstillfällen som skett på tidigare kurser. 

Ett annat sätt att intressera studenterna är att förtydliga att det som stude-

ras är relevant för deras framtida yrkesliv. Här har jag stor nytta av den tid 

jag har lagt ner på att sätta mig in i vad som sannolikt kommer att möta stu-

denterna efter studierna. Eftersom jag vet att juridiken och de frågor som 

behandlas är viktiga för dem så är det lättare att övertyga studenterna om 

detsamma. 

Om jag ser det som möjligt så försöker jag även att bygga upp undervis-

ningen så att frågorna som behandlas ska upplevas som relevanta och in-

tressanta i allmänhet. Ett exempel på detta är ett seminarium i miljörätt, 

som behandlar miljökvalitetsnormer. En situation när miljökvalitetsnormer 

överskrids, till exempel för att luften är för ”skitig” för att det ska vara god-

tagbart för människors hälsa, borde upplevas som intressant, inte minst för 

studenter som bor i en av de städer eller stadsdelar där dessa normer över-

skrids.115  

 
115Se t.ex. Umeå kommuns hemsida, 

”http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/bullerochluftkvalitet/luftfororeningar

ochluftmatning/lufteniumea.4.4166f9b6137178df873b617.html”.   
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Icke jurister och ämnet juridik  
Mitt intryck är att såväl blivande jägmästare som miljö- och hälsoskyddsin-

spektörer är medvetna om att juridik är något som är viktigt för dem vid de-

ras framtida yrkesutövning. På så vis är förutsättningarna för att fånga stu-

denternas intresse goda.  

En nackdel som jag uppfattat när jag inleder min undervisning med dessa 

studenter som inte läst någon juridik innan, är att de tenderar att förutsätta 

att ämnet i sin helhet kan och ska läras in för att behärskas utantill. När ut-

drag av lagtext delats ut har jag bemötts av kommentarer som ”ska vi läsa 

allt det här?” och ”ska vi kunna allt det här på tentan?”.  

Juridik är läran om rättsreglerna. Och dessa är som bekant i ständig för-

ändring. De regler som berörts under kursen kommer med all sannolikhet 

att ha förändrats när studenten kommer ut i arbetslivet. Jag måste alltså få 

dem att inse att de inte kan lära sig allt de behöver kunna i juridik i sitt yr-

kesliv utantill, utan att studenterna ska ge upp och tycka att studierna är 

meningslösa. Här blir förståelsen av den juridiska metoden och dess funkt-

ion viktig.  

Den juridiska metoden 

Den uppgivenhet som riskerar att uppstå när studenterna inser rättsreglernas 

föränderlighet och omfattning kan lindras av att de förstår den juridiska me-

toden och dess funktion. Den juridiska metoden förändras väldigt långsamt 

i jämförelse med rättsreglerna och här är en trygg och begriplig utantill-

inlärning både lämplig och nödvändig.  

En reaktion som jag ibland möter bland dessa studenter är dock att juri-

disk metod bara är något som jurister behöver kunna. Eller som en student 

uttryckte det i en kursutvärdering ”Signe måste förstå att vi inte är jurister”. 

Jag måste alltså få studenterna att förstå att ingen kan förstå eller lösa ett ju-

ridiskt problem utan att behärska den juridiska metoden. Och att detta är 

viktigt även för dem, trots att de inte kommer att arbeta med juridik på hel-

tid. Även här har mina besök i ”verkligheten” utanför universitetet varit av 

stor betydelse för mig. Jag vet att en miljöinspektör normalt inte har tillgång 

till en jurist som de kan konsultera för att veta hur de ska hantera alla juri-

diska frågor som möter dem under en vanlig arbetsdag. Att jag är övertygad 

om detta gör det naturligen lättare att övertyga studenterna om detsamma.  
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Slutrader 
Sammanfattningsvis så upplever jag att det går bra att introducera juridik 

och den juridiska metoden för såväl blivande jägmästare som miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer.  

Jag upplever att den förförståelse som studenterna tycks ha för juridikens 

betydelse är av stor vikt. Det gör det möjligt för mig att motivera studenter-

na att överkomma de ”kulturkrockar” som uppstår vid mötet med den dy-

namiska juridiken.  

En annan stor fördel är nog att jag har haft studenterna från början till 

slutet på kursen. Jag har haft möjlighet att introducera juridik och den juri-

diska metoden, för att sedan, väl insatt i studenternas förkunskaper, kunnat 

förtydliga den juridiska metodens betydelse och funktion under de följande 

momenten på kursen.  

När studenterna skrivit den avslutande tentamen kan jag ofta glädjas åt 

att studenterna uppfyllt kursmålen med råge. Ibland händer det till och med 

att dessa studenter, som bara läst en kurs juridik, visar lika stor förståelse 

för hur ett juridiskt problem kan lösas som de studenter som studerar juridik 

på heltid. 
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PBL inom polisutbildningen 

Kajsa Henning-Mäki 

I detta kapitel kommer jag, som juridiklärare på polisutbildningen i Umeå, 

att beskriva mina erfarenheter av att undervisa i rättsvetenskap med hjälp av 

ett problembaserat lärande (PBL). I denna beskrivning ingår en diskussion 

om vilka svårigheter jag har identifierat men också vilka fördelar en pro-

blemorienterad metod kan innebära på just en polisutbildning, som är en så 

kallad professionsutbildning.116 Jag avslutar med en redogörelse för två 

undervisningsmoment där jag tillämpade PBL med mycket gott resultat.  

Min första tanke var att endast relatera till grundutbildningen men fann vid 

närmare eftertanke att det kunde vara nog så intressant att även låta mina er-

farenheter från olika vidareutbildningar påverka innehållet.117 Vissa delar 

av kapitlet kommer därför att hänföra sig till undervisning för utövande po-

liser. Som tidigare framgått är det inte helt enkelt att hitta en gemensam och 

heltäckande definition av PBL. Framförallt är det svårt att förklara skillna-

den mellan PBL och Case metoden. Jag kommer därför att inleda mitt kapi-

tel med en beskrivning av vad PBL betyder för mig och hur jag använder 

den i min undervisning. 

 
116 Enligt Högskoleverket en yrkesutbildning som vanligen ges i form av en högskoleutbild-

ning. 
117 Polisutbildningen i Umeå är f.n. en av tre utbildningar för blivande poliser som bedrivs i 

Sverige. Den utgör en uppdragsutbildning från Rikspolisstyrelsen (RPS) och är vid Umeå 

universitet organiserad som en arbetsenhet direkt under den Samhällsvetenskapliga fakulte-

ten. Enheten för polisutbildningen leds av en föreståndare. På enheten bedrivs grundutbild-

ning och vidareutbildning, där lärare från flera olika institutioner, bland annat juridiska in-

stitutionen, medverkar. 
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PBL för mig  
I såväl utbildningsplanen, de olika kursplanerna118 som i övriga dokument 

av styrande karaktär, exempelvis studieguider, står tydligt att undervisning-

en sker med ett problembaserat lärande som arbetsmetod. Min undervisning 

styrs således av detta. Men på vilket sätt detta ska konkretiseras och tilläm-

pas i undervisningen måste enligt mitt synsätt vara upp till mig som an-

svarsfull utbildare. Min ambition måste vara att skapa de bästa förutsätt-

ningarna för studenterna så att de klarar av de många gånger både komplexa 

och oförutsägbara arbetsuppgifterna de kommer att ställas inför. Min defi-

nition av PBL kan formuleras så här: Studenterna ska i grupp utifrån ett re-

levant och verklighetstroget fall119 både identifiera och lösa olika problem. 

Detta ska ske på ett studentaktivt sätt där läraren endast fungerar som hand-

ledare vid, av studenterna väl förberedda, handledningstillfällen. Eftersom 

jag undervisar i rättsvetenskap är det juridiska problemställningar som ska 

identifieras och lösas av studenterna. Att identifiera och lösa det förelagda 

problemet blir då en god träning för studenten i att handlägga ärendet kor-

rekt och på ett sådant sätt som är förenligt med den lagstiftning och de 

rättsgrundsatser som fallet belyser.120 Presentationen av ”fallet” kan ske ge-

nom att studenterna själva får agera eller genom att de föreläggs en skriftlig 

seminariefråga eller på annat sätt exempelvis genom uppspelning av en 

filmsekvens.  

Svårigheter jag mött på grundutbildningen  
Svårigheten med att tillämpa PBL i allmänhet brukar beskrivas som att stu-

denterna i början känner sig vilsna och osäkra. Jag får också i min under-

visning ofta frågor som: ”Får vi tillräckliga kunskaper? Arbetar vi med rätt 

saker? Kommer vi att klara examinationen?” Utmaningen och målet för mig 

som lärare måste vara en trygg student som inte längre är osäker utan kän-

ner sig flygfärdig för sitt kommande yrke.121  

 
118 Utbildningsplanen och kursplanerna återfinns på polisutbildningens hemsida, 

”www.polis.umu.se”. 
119 Jag undviker begreppet ”case” som annars frekvent används inom olika sammanhang inte 

minst inom polisutbildningarna. Mitt begrepp har dock samma betydelse, dvs. en beskriv-

ning av en händelse som innehåller en eller flera olika problem. 
120 Att lösa ett juridiskt problem sker med hjälp av den juridiska metoden som tar sin ut-

gångspunkt i de olika rättskällorna, se även tidigare kapitel av Lina Grundin och Signe La-

gerkvist. 
121 I faktaskriften ”Problembaserat lärande pedagogisk ide och metod” av Charlotte Sirén 

som i sin tur bygger på hennes avhandling ”Från kaos till Kosmos” beskrivs denna resa och 

där används begreppet ”flygfärdig”.  
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För att lyckas med detta övergripande mål har ett flertal utvärderingar av 

PBL visat att kursupplägget har en avgörande betydelse. De problemställ-

ningar som studenterna kommer att ställas inför, ”fallet”, måste väljas med 

omsorg. Handledningstillfällen ska både ligga rätt i tid och vara tillräckligt 

många. Det optimala är också att det finns utrymme för individuell hand-

ledning.122 

Tar man detta i beaktande ser jag snabbt de svårigheter som polisutbild-

ningen, som den är utformad idag, brottas med. Alltför kort utbildning och 

alltför många olika discipliner, förutom rättsvetenskap, som måste hinnas 

med. Vidare är det flera olika uppdragsgivare123 som kanske inte alltid är 

överens om vilka prioriteringar avseende innehållet som måste göras, lärare 

som kommer från olika institutioner och som, utöver sin medverkan i polis-

utbildningen, även har annan undervisning. Lägger man därtill att polisstu-

denterna många gånger är schemalagda från morgon till kväll, med små 

möjligheter att träffas och tillsammans med sin grupp reflektera och söka 

kunskap, inser man att det finns svårigheter. Det handlar hela tiden om 

kompromisser, vilket i sin tur innebär att jag som enskild lärare inte fullt ut 

kan styra över varken tiden eller utformningen av fallen. Flera olika lärare 

inom olika personalkategorier124 ska samspela i byggandet av kursinnehållet 

och utformningen av fallen. Det finns ett gammalt uttryck ”Ju fler kockar, 

desto sämre soppa” som jag tycker passar in i sammanhanget. Jag önskar 

många gånger att jag skulle ha tid att stötta en enskild student i hans eller 

hennes lärandeprocess och har vid några få tillfällen också haft möjlighet att 

göra det, med en känsla av stor tillfredställelse.125 

Svårigheter jag mött med undervisning i  

vidareutbildning  
I vidareutbildningssituationen har jag inte funnit samma svårigheter som på 

grundutbildningen. Ofta har jag möjlighet som ensam ansvarig att planera, 

inte innehållet för det är relativt styrt från uppdragsgivarens sida, men sättet 

att nå kunskapsmålen disponerar jag fritt över. Deltagarna är inte heller 

schemalagda i andra aktiviteter och kan därför fullt ut koncentrera sig på att 

 
122 Pawson m.fl., 2006, och Savin-Baden, 2004. 
123 Jag syftar här på RPS och Umeå universitet som har utbildningsuppdraget.  
124 I grundutbildningen medverkar förutom institutionslärare även polislärare som både un-

dervisar i teoretiska ämnen och i olika färdighetsämnen. Samtliga ämnen ska också integre-

ras i de olika momenten (kurserna).  
125 Senast i samband med en tentagenomgång med en student som ville diskutera poängsätt-

ningen. 
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nå kunskapsmålen för kursen. Här har jag istället mött andra svårigheter. 

Jag har en fördel av att ha en bakgrund som åklagare, så många gånger kan 

jag presentera verkliga eller i vart fall verklighetstrogna fall. Dessutom har 

jag under många år haft flera utbildningar och kunnat samla på mig ett antal 

typfall, många gånger sådana som deltagarna själva har aktualiserat. Fallen 

har därför uppskattats, men förväntningarna på mig som lärare har varit att 

jag i föreläsningsform också ska berätta hur fallen ska lösas, d.v.s. de vill att 

jag ska ge dem facit. När jag förklarar att det inte är så det kommer att gå 

till utan att det är de själva, indelade i grupper om cirka fem deltagare, som 

ska söka svaren utifrån olika rättskällor blir de ofta både förvånade och fru-

strerade.126 Detta hänger sannolikt ihop med den kunskapssyn som jag tror 

präglar polisverksamheten, man skaffar sig kunskap från en äldre kollega 

som berättar vad som är rätt och hur man ska handlägga ärendena.127  

Varför passar PBL så bra på polisutbildningen? 
Ett starkt argument för att välja PBL istället för traditionell katederunder-

visning är att metoden, enligt min bedömning, skapar bättre förutsättningar 

för beständiga kunskaper. Kunskapen blir inte lika flyktig, om man till-

sammans med andra och med hjälp av handledaren själv letat fram den. 

Man kommer helt enkelt ihåg saker bättre om man ”arbetar” med proble-

men. Utöver detta pedagogiska argument finns för polisutbildningen också 

andra starka argument. Genom arbete i basgrupper främjas samarbete och 

studenten tränas i den sociala kompetens som är så viktig i den polisiära yr-

kesrollen. De framtida arbetsuppgifterna är krävande och många gånger si-

tuationsstyrda, oavsett om polisen agerar i sin hjälpande, brottsutredande el-

ler brottsförebyggande roll. I samtliga dessa roller styr lagstiftning och det 

kommer hela tiden ny sådan, men också nya tolkningsdata128 oavsett det 

handlar om nya brott, förändringar vad gäller tvångsåtgärder eller annat. 

Kunskapen blir således fort ”gammal” och handledarens/ lärarens uppgift, 

som den är tänkt inom PBL, blir istället att träna studenten i att själv finna 

de rättsliga problemen och lösa dem.  

En god förståelse för den nuvarande polisrollen, men också vilka krav 

som kommer att ställas på polisen i framtiden, får man om man läser två 

statliga utredningar som har behandlat den framtida polisrollen och framti-

 
126 Några introducerande, klarläggande föreläsningar brukar jag dock ”unna” dem. 
127 Stöd för denna kunskapssyn har jag hämtat från Lauritz och Hansson, 2013, respektive 

Olsson, 2013, se t.ex. s. 87. 
128 Med tolkningsdata menar jag de rättskällor som enligt den juridiska metoden används för 

att tolka lagtexten.  
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dens polisutbildningar.129 I en av dessa lyfts ett antal argument fram som 

pekar på vikten av en akademisering av utbildningen.130 Dessa argument 

kunde lika gärna utgöra argument för PBL. De argument som där framhålls, 

och som också talar för en problembaserad arbetsmetod som PBL, är:  

 

 att polisen i framtiden måste kunna verka med en högre flexibilitet,  

 att polisen måste utveckla en förmåga att ständigt anpassa sig efter 

förändringar i samhället, till nya typer av brottslighet eller till nya 

arbetsuppgifter,  

 att de framtida offentliga utgifterna kommer att medföra hårda krav 

på prioriteringar och effektiviseringar, vilket kommer att kräva en 

förmåga att ”tänka om”, samt  

 att samhället har ett behov av poliser som har en individuell förmåga 

att självständigt och kritiskt göra bedömningar, urskilja problem och 

föreslå lösningar. 

 

Jag har mycket svårt att se att en utbildning, som har som sitt övergripande 

mål att göra studenterna flygfärdiga för sitt kommande yrke, endast kan an-

vända traditionell katederundervisning. Med en god tillämpning av PBL 

kan vi emellertid klara detta utbildningsuppdrag. 

Två lyckade exempel 
Under termin 2, i ett moment som kallas Ordning och Trygghet 1, behand-

las polisens uppdrag när det gäller upprätthållande av allmän ordning och 

säkerhet i samhället. Det är ett moment som aktualiserar rättsliga regler 

inom såväl brottsbalken, rättegångsbalken som annan lagstiftning, inte 

minst polislagen. Stor uppmärksamhet ägnas åt det som kallas ordningsstö-

rande brott.131 

Studenterna får genomföra fyra olika övningar där de ska agera som po-

lis på plats. Övningarna beskrivs i en lärarhandledning. Polislärare finns 

med under övningarna och ger återkoppling direkt när det gäller taktik, 

självskydd och bemötande. Frågor av juridisk karaktär sparas till ett kom-

mande seminarium. Meningen är nämligen att de själva i sina olika bas-

grupper ska identifiera vilka rättsliga problem som de olika övningarna be-

 
129 SOU 2007:39 och SOU 2008:39.  
130 SOU 2008:39 s. 108. 
131 Med ordningsstörande brott avses främst brott inom 16 kapitlet i brottsbalken såsom stö-

rande av allmän ordning, upplopp och våldsamt upplopp. 
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lyser och hur de på bästa sätt ska lösa dessa. Handledning erbjuds och frå-

gorna behandlas slutligen vid ett seminarium som leds av mig och en av de 

polislärare som deltog vid övningen. Diskussionerna på seminariet inriktar 

sig framför allt på den juridiska metoden: Vilka rättsliga problem ger fallet 

upphov till och hur ser en lämplig lösning ut med tillämpning av rättskäl-

lorna? Det problembaserade upplägget uppskattas mycket av studenterna. 

Inte minst det efterföljande seminariet, där studenterna får en god möjlighet 

att ”få ihop” teori och praktik, en svårighet som jag tycker är så tydlig just 

inom polisverksamhet. Att i en praktisk situation kunna identifiera vilka 

rättsliga regler och vilken/vilka lagar som ska tillämpas är inte enkelt.  I fall 

där flera lagar kan/ska tillämpas, uppstår också besvärliga avvägningspro-

blem för den enskilde polisen. Goda kunskaper om vilka skyddsintressen 

och syften som bär upp de olika lagarna är en absolut nödvändighet, bland 

annat för att kunna lösa frågan om vilka regler som har företräde framför 

andra. Den praktiska övningen och det efterföljande seminariet synliggör 

sådana frågeställningar.  

Under termin 4 får studenterna arbeta med ett fall som är direkt hämtat 

från verkligheten. Fallet belyser nästintill alla juridiska frågeställningar som 

ska behandlas inom momentet ”Svårare brott med inriktning mot våld i nära 

relationer”. Här sker en fördjupning när det gäller relevanta brott och 

straffansvar, regler om förundersökning, förundersökningsledare, bevissäk-

ring och framförallt möjligheten att tillämpa tvångsåtgärder, inte minst de 

så kallade straffprocessuella tvångsmedlen.132 Momentet startas upp med att 

studenterna får agera i en övning med figuranter.133 Övningen har sin ut-

gångspunkt i de initiala utredningsåtgärder som genomfördes i det verkliga 

fallet. Därefter får studenten, fortlöpande och successivt, ut dokument ur 

förundersökningsprotokollet; dokument som visar vilka utredningsåtgärder 

som faktiskt vidtogs. Studenternas uppgift är att jämföra dessa med de åt-

gärder som de själva anser sig kunna motivera, utifrån lagstiftning och de 

faktiska förutsättningarna. I basgruppen arbetar de således med frågeställ-

ningar som: Fanns det laglig grund för att genomföra husrannsakan, beslag 

och kroppsvisitation? I deras uppgift ingår också att föreslå andra utred-

ningsåtgärder eller att ha synpunkter på hur de utförda åtgärderna genom-

fördes, inte minst när det gäller genomförandet av de många förhör som 

hållits. Handledning sker fortlöpande och studenterna redovisar sina syn-

punkter/svar i olika delredovisningar. Avslutningen av fallstudien sker ge-

nom att de får ta del av tingsrätts- och hovrättsdomen. Vid sista redovis-

 
132 Med straffprocessuella tvångsmedel menas de tvångsåtgärder som polisen kan företaga 

inom ramen för en förundersökning och som regleras i rättegångsbalken 24-28 kap.  
133 Polisutbildningen genomför många olika övningar, i många av dessa engageras figuranter 

varav flera har teaterbakgrund. 
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ningen diskuteras domarna med en direkt koppling till de utredningsåtgär-

der som hade genomförts. Vidare diskuteras om utgången i domstolarna 

blivit en annan, fällande dom istället för friande dom, om studenternas före-

slagna åtgärder hade genomförts. Bevisprövning, beviskrav och bevisvärde-

ring blir naturliga utgångspunkter i dessa diskussioner.  

Avslutande ord 
Som tydligt har framgått ovan, har jag funnit många goda skäl att använda 

PBL inom polisutbildningen såväl inom grundutbildningen som vidare-

utbildningen.  

Det är dock uppenbart för mig att polisutbildningen vid Umeå universi-

tet, som den ser ut idag, inte är upplagd på ett sådant sätt att den tillvaratar 

de stora fördelarna med den problembaserade undervisningsmetodiken. 

Detta är nedslående. Mina erfarenheter av många års undervisning inom po-

lisutbildningen är att PBL många gånger är överlägsen som pedagogisk me-

tod, som stimulerar och gör undervisningen ”roligare/intressantare”, vilket 

stärker studenterna i deras egen lärandeprocess Att det sedan också är roli-

gare för mig som lärare gör inte saken sämre. 
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Att undervisa yrkesverksamma 

studenter 

Nina Nilsson 

När man föreställer sig undervisning vid ett universitet så tänker man oftast 

på unga studenter som ska formas av sin utbildning för att därefter kunna gå 

ut i arbetslivet. Men det finns även aktiviteter vid universitetet där yrkes-

verksamma ska få utbildning i juridik som de ska ha praktisk nytta av i sin 

befintliga yrkespraktik. De kommer från yrkeslivet in till den akademiska 

världen, några har erfarenhet av universitetsstudier men andra har det inte. 

Det kan vara tal om grundläggande juridik eller vidareutbildning, så kallad 

uppdragsutbildning. 

Att lärandet ser annorlunda ut i olika faser av livet kommer jag att besk-

riva. Jag ska också beskriva hur innehållet i en utbildning kan organiseras 

efter ämne eller efter verklighet. 

I undervisningen av de yrkesverksamma möts man av andra utmaningar 

än de man typiskt sett möter i undervisningen i övrigt och jag tänker besk-

riva mina erfarenheter och utmaningar med att undervisa juridik för yrkes-

verksamma personer.  

Bakgrund 
Jag arbetar som universitetsadjunkt sedan hösten 2007 och undervisar på 

heltid vid juridiska institutionen.134 Jag undervisar olika grupper av yrkes-

 
134 Min bakgrund är att jag sedan min juristexamen i februari 1996 arbetat som notarie vid en 

förvaltningsdomstol samt som beslutsfattande jurist, byrådirektör, vid Brottsoffermyndig-

heten. 
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verksamma men framförallt poliser och rektorer. Poliserna undervisar jag i 

kurser riktade till förundersökningsledare eller personer med brottsutre-

dande uppgifter. Poliserna har oftast en gemensam bas i den utbildning de 

fått vid polishögskolan även om de dessförinnan och efteråt utvecklat andra 

kompetenser. Det finns även civila utredare som inte har genomgått polis-

utbildningen som deltar i kurser där jag undervisar. 

En annan stor grupp är rektorer som genomgår det obligatoriska statliga 

rektorsprogrammet. Rektorerna ska påbörja programmet inom ett år från det 

att de tillträtt sin tjänst. Bland rektorerna upplever jag att utbildningsbak-

grunden är mer spridd än bland poliserna. Det kan i denna grupp finnas allt 

från väldigt erfarna pedagoger men som saknar akademisk utbildning till re-

lativt nyutbildade lärare som har disputerat i något ämne. Fristående skolor 

har även anställt personer från näringslivet som skolledare, personer som 

helt saknar högskoleutbildning. Till det kan läggas till att rektorerna kom-

mer från en väldigt heterogen verksamhet som kan vara förskola, förskole-

klass, grundskola, sameskola, specialskola, särgrundskola, gymnasium, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning.  

Lärandet i livets olika faser 
Olika egenskaper kan påverka lärandet hos olika individer, bland annat ut-

bildningsbakgrund som nämndes ovan men givetvis också lärostil, kön och 

social bakgrund osv. Även livets olika stadier påverkar hur lärandet ser ut. 

Jag har valt att reflektera över vuxnas lärande utifrån en teori som presente-

ras av Knut Illeris.135 Inom livscykelpsykologin delar man in livet i fyra hu-

vudfaser som är av intresse för lärandets inriktning, det är barndomen, ung-

domen, vuxenheten och den mogna åldern. Barndomen sträcker sig från fö-

delsen till pubertetens inträde omkring 11-13 år. Ungdomen fortgår från 

puberteten till dess att förutsättningarna har befästs för en någorlunda stabil 

vuxenhet. Idag är det relativt vanligt att ungdomsåldern inte avslutas förrän 

någon gång i åldern 20 till 35 år. Efter ungdomsperioden går man in i vux-

enheten där man blir kvar till den så kallade livsvändningen. Efter livs-

vändningen går man i den mogna åldern där man blir kvar till sin död.136 

Studenterna vid universitetet befinner sig oftast i sin ungdomsperiod me-

dan de yrkesverksamma studenterna jag möter befinner sig i vuxenheten. 

Dessutom kan det även återfinnas studenter som inträtt i den mogna åldern. 

Läromotivation och lärande ser annorlunda ut i dessa tre faser som jag ska 

beskriva närmare. Hur skiljer sig ungdomars lärande från vuxenhetens lä-

 
135 Illeris, 2007, s. 233. 
136 A.a., s. 234 f. 
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rande? Ungdomar är inne i en identitetsprocess och kanske inte är säker på 

sitt studieval.  Förändringar är en del av processen och så även förändringar 

i utbildnings- eller yrkesval. Ungdomar kan vara upptagna av sin identitets-

process och kan reagera motsträvigt på de kunskapskrav som påtvingas då 

identitetsprocessen är viktigare för många ungdomar. Identitetsprocessen är 

också avgörande för kommande yrkesval men kan leda till avhopp eller 

bristande studiemotivation innan processen är klar.137 Lärandet för vuxna 

har ett annat fokus: vuxna lär sig det de vill och är inte särskilt intresserade 

av att lära sig sådant som de inte anser vara meningsfullt. Lärande är selek-

tivt. Vuxna bygger även i högre utsträckning sitt lärande på erfarenheter 

och kunskaper som de redan har. Lärandet bygger på sammanhängande 

strategier och målen med lärandet är ganska tydliga. De vuxna tar på ett an-

nat sätt ansvar för sitt eget lärande, i vart fall så länge lärandet handlar om 

det som anses vara meningsfullt för dem själva.138 

I gruppen yrkesverksamma studenter kan även finnas ”mogna vuxna” 

som nått den mogna åldern eller den tredje åldern. Lärandet i den mogna 

åldern är inte lika målinriktat som för de vuxna utan handlar mer om att 

kunna se större sammanhang och att kunna sätta sig in i något man gärna 

vill förstå. Lärandet kan gå något långsammare än för övriga grupper om 

det handlar om något man inte är särskilt intresserad av eller om det är ett 

helt nytt område. Föreställningen om att äldre människor har svårare att lära 

gäller därmed bara under vissa omständigheter.139 

Lärandet utifrån ämne eller verksamhet 
När man undervisar juridik och vill åstadkomma en lärprocess hos studen-

terna behöver man som lärare fundera på hur man organiserar sitt innehåll. 

Två huvuddrag av organisering av innehåll kan målas upp, det ena handlar 

om att fokusera på ämne och den andra vägen är att fokusera på verklighet. 

Baserar man undervisningen på ämne så utgår lärandet från ämnet juridik. 

Vad deltagarna ska lära sig utgår och definieras av ämnet juridik och i rela-

tion till ämnet utvärderas också om studenterna har nått målen. Fördelar 

med den ämnesbaserade undervisningen är att både lärare och student får en 

känsla av att de fått en viss kunskap. Kurslitteraturen är oftast vald på för-

hand och fokus under kursen blir att tillägna sig det som är återgivet i kurs-

böckerna. Som ny lärare kan det kännas tryggt att börja där och finna struk-

tur i sitt eget ämne. Nackdelar kan vara att det kan vara svårt för studenter-

 
137 A.a., s. 240 ff. 
138 A.a., s. 245 ff. 
139 Illeris, 2007, s. 248 f. 
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na att tränga in i ämnet och veta vad som är bäst att lära sig först. Det kan 

också vara svårt att sammanföra sina nya kunskaper med gamla kunskaper 

och studenterna förbereds inte på att kunna integrera sina nya kunskaper 

med andra områden.140  

Den andra vägen att gå är där innehållet knyts till verkligheten. Här fo-

kuserar man på problem och situationer som studenterna ska klara av efter 

utbildningen. Problemen kan sammanställas i ett antal teman som avhandlas 

under utbildningen. Fördelar är att deltagarna kan knyta kursens innehåll till 

sina egna erfarenheter och förkunskaper. Studenterna tvingas lära sig att 

lösa konkreta problem och kan välja vad de behöver läsa för att kunna lösa 

problemen. Nackdelar kan dock vara att frågorna blir väldigt komplexa och 

svårlösta vilket kan ge studenterna en osäkerhet på vad de egentligen lärt 

sig. Det är också vanligtvis tidskrävande med denna typ av undervisning.141 

När man som lärare ska undervisa yrkesverksamma studenter är det för-

modligen oftast en fördel att som lärare organisera innehållet med fokus på 

verkligheten eller mer konkret på verksamheten. Att som polis eller rektor 

bli vidareutbildad förväntas leda till ett resultat på hemmaplan och att till 

exempel bli bättre på att lösa juridiska problem som kan uppstå i deras 

verksamhet. 

En utmaning för oss som undervisar yrkesverksamma är att kunna knyta 

an till deras yrkesroll på ett tillräckligt konkret sätt så att de förstår var juri-

diken passar in. Det är därför väldigt viktigt med att få in exempel från 

verkligheten och från deras verksamhet i en föreläsning eller en seminarie-

övning. En svårighet inför att undervisa yrkesverksamma är att lära sig till-

räckligt om deras verksamhet för att kunna hitta exempel och problem som 

är relevanta för dem. En metod för att göra detta på ett bra sätt kan vara att 

på förhand be studenterna om problem som är relevanta för dem i deras 

verksamhet och använda deras frågor som en slags idébank för kommande 

undervisning. En annan metod som jag har använt mig av är att studenterna 

själva under en övning ska komma på problem som de kan stöta på i sin 

vardagliga verksamhet på ett visst rättsområde som jag som lärare precis in-

troducerat. 

Problembaserat lärande är en metod som är särskilt bra att använda då 

det gäller de yrkesverksamma eftersom de oavsett utbildningsbakgrund 

ställs inför samma typer av juridiska problem. Man har som lärare vetskap 

om deras yrkesverksamhet och bakgrund vilket kan skapa en gemensam bas 

för undervisningen. Denna bas blir dock beroende av lärarens arbetsinsats 

för att skapa sig vetskap om studenternas yrkesverksamhet. Egna förbere-

 
140 Hård af Segerstad, Helena, m.fl., 2009, s. 96 ff. 
141 A.a., s. 99 ff. 
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delser blir ofta mer omfattande då man förutom juridiken på området bör ha 

vetskap om en del andra praktiska förhållanden t.ex. vem som i praktiken 

gör de rättsliga överväganden som är relevanta. Exempelvis är det sällan 

rektorerna eller poliserna själva som beslutar om en handling inte ska läm-

nas ut i ett ärende om utlämnande av allmän handling. Däremot ska de gi-

vetvis känna till hur själva handläggningen ska gå till, vem som kan fatta ett 

sådant negativt beslut och hur prioriterad denna process är.  

Så länge jag själv har valt exempel och problem har jag också kontrollen 

över materialet men det gäller också att kunna handskas med frågor från de-

ras verklighet som dyker upp under undervisningen. Frågor som både rekto-

rer och poliser hämtar från sin egen praktik. Svårigheten handlar om att 

bemöta dessa frågor men också om att jag som lärare snabbt ska kunna sor-

tera bort frågor av mer individuell karaktär eller frågor som inte passar in 

under ämnet. Sorteringen måste även ske på ett sätt som inte verkar krän-

kande för den enskilde studenten som dristat sig till att ställa en fråga. Det 

är heller inte möjligt att vara en slags upplysningscentral varken vid under-

visningen eller på raster eller via mail. Hur drar man gränsen? Det kan 

många gånger vara svårt men jag brukar försöka få studenten att inte för-

vänta sig svar från mig men däremot hjälper jag dem gärna med att fundera 

på var de ska börja leta.  

Den juridiska metoden 
Att lära sig nya saker och kanske framförallt juridik handlar om att skapa 

struktur och att lära sig den juridiska metoden för att lösa juridiska pro-

blem.142 Både poliser och rektorer har redan lärt in ett handlingssätt och det 

är många gånger svårare att lära om jämfört med att lära in. Det gäller att 

kunna sortera om och placera in de nya kunskaper eller de omvärderade 

kunskaperna i sitt sammanhang och i sin yrkesroll.  

Ett led i den juridiska metoden är att kunna identifiera det juridiska pro-

blemet i en situation. En situation som i verkligheten givetvis inrymmer 

mer än det juridiska problemet gör att studenterna tvingas att sortera sina 

kunskaper och att bortse från tidigare erfarenheter eller förhastade slutsat-

ser. Ett fall som jag brukar presentera för studenterna är då två polismän tar 

in en kvinna i polisbilen. En av männen har sex med kvinnan i baksätet och 

frågan som studenterna ska ta ställning till är om det är tjänstefel eller inte 

av poliserna. När jag undervisar rektorerna skriver jag om fallet så att det 

rör en elev som har sex med en lärare inne på skolan. Många blir upprörda 

 
142 Se Signe Lagerkvists kapitel i denna bok. 
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då de tar del av domen i ärendet där domstolen kommer fram till att det inte 

är fråga om tjänstefel eftersom händelsen inte är förknippad med myndig-

hetsutövning. Diskussionen kommer då att handla om begreppet tjänstefel 

och hur det felaktigt används för alla fel man kan begå i tjänsten men det 

diskuteras också om olika typer av rättsligt ansvar. Straffrättsligt ansvar har 

domstolen tagit ställning till men i fallet kan även arbetsrättsliga aspekter 

tas upp. Frågor om moral och etik berörs också.  

Motivationens roll för lärandet 
Såväl yrkesverksamma som icke-yrkesverksamma studenter drivs av inre 

eller yttre motivation.143 

 

Intrinsic motivation leads an individual to perform some activity for the sat-

isfaction of doing the activity itself. Extrinsic motivation is the desire to gain 

some external reward.144 

 

När det gäller poliser kan den yttre motivationen vara att det krävs en juri-

disk vidareutbildning för att kunna bli befordrad till en högre tjänst. En be-

fordran blir belöningen för att man utbildar sig. Rektorerna på rektorspro-

grammet ska enligt skollagen påbörja sin utbildning inom ett år och avsluta 

densamma inom fyra år.145 Rektorsprogrammet är således obligatoriskt för 

nytillträdda146 rektorer och nytillträdda rektorer som inte genomgår utbild-

ningen riskerar att inte få sina förordnanden som rektorer förlängda. Ef-

tersom lagstiftningen är så ny har regeln ännu inte prövats arbetsrättsligt. 

Givetvis kan det också vara så att yrkesverksamma studenter påbörjar sin 

utbildning drivna av den yttre motivationen men att motivationsfaktorerna 

förändras under utbildningens gång då studenten inser att juridik är intres-

sant och välbehövligt. Studenten övergår till att läsa juridik för att det är ro-

ligt och tillfredsställande för studenten själv. Den inre motivationen är gi-

vetvis varierande men att som lärare anpassa undervisningen så mycket som 

möjligt till deras yrkesverksamhet ökar studenternas grad av motivation sär-

skilt då det gäller vuxna studenter.  

Motivationen bibehålls så länge frågorna och problemen berör den egna 

verksamheten men eftersom i vart fall skolväsendet är en så heterogen verk-

 
143 Se även Lina Grundins kapitel i denna bok. 
144 Goldstein, Bruce E, 1994, s. 474. 
145 2 kap. 12 § skollagen (2010:800). 
146 Rektorer som tillträdde efter den 15 mars 2010. 
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samhet kommer vissa problemställningar att bara beröra några i gruppen. 

Det är viktigt att inte varje problem tar alltför stor plats eftersom många 

studenter tappar förankringen i verkligheten. Som lärare behöver man där-

för visa att man är medveten om att skolpliktsproblematik inte berör rekto-

rer vid gymnasieskolor men försöka hålla motivationen uppe genom att ex-

empelvis poängtera att när man har genomgått rektorsprogrammet ska man 

kunna arbeta vid vilken som helst av skolväsendets verksamheter. Det 

handlar inte enbart om motivation utan även om lärandet som beskrevs 

ovan. Vuxna studenter lär sig selektivt och sorterar ofta bort det som inte är 

viktigt för dem själva i nuläget. 

Utbildningsbakgrund och höga förväntningar 
När det kommer till utbildningsbakgrund och vilken svårighetsnivå man 

som lärare ska lägga sig på i undervisningen, blir det genast svårare igen, 

särskilt när det gäller rektorer som utgör en sådan heterogen grupp. Som jag 

skrev innan är det viktigt med igenkänning för att bibehålla deras inre moti-

vation, dvs. undervisningen bör ligga på en nivå som gör att alla hänger 

med i teoretiska resonemang och praktiska problem.  

Något som gör att gruppen ändå kommer mer samlad till undervisningen 

är att de inför sammankomsterna ska ha läst en viss litteratur som får fun-

gera som bakgrund till undervisningen. Juridisk litteratur är dock inte alltid 

så lätt för en icke-jurist att ta till sig och man kan behöva förklara vissa be-

grepp på ett annat sätt än hur de beskrivs i kurslitteraturen. 

Yrkesverksamma är på vidareutbildning under sin ofta hårt pressade ar-

betstid och förväntar sig att ”få” mycket då de försakar mycket tid. Tid som 

de flesta kommer att behöva ta igen när de kommer hem och därför är deras 

förväntningar och krav höga på oss lärare som upptar deras tid. De förvän-

tar sig mycket och deras insatser är höga i form av den tid de lägger ner på 

att kunna närvara.  

Slutord 
Sammantaget anser jag att jag som lärare behöver vara bättre förberedd när 

jag ska undervisa yrkesverksamma studenter. Vad gäller själva ämnesområ-

det inom juridiken är det givetvis samma förberedelser men när det gäller 

att sätta sig in i det praktiska verksamhetsområdet där de man möter nor-

malt har sin vardag kräver stora förberedelser. En fördel med att undervisa 

dessa grupper är att jag från ett undervisningstillfälle ofta får med mig egen 
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kunskap och erfarenhet och kan fortsätta att bygga upp min ”problembank” 

inför framtida undervisning. 
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