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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. 
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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 



16 

 

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.  

  


