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Abstrakt 
2009 omorganiserades läkarutbildningen vid Umeå universitet och bedrivs idag med stöd av olika former av 
informations- och kommunikationsteknologier (IKT). Syftet med föreliggande uppsats var att identifiera och förstå 
de uppfattningar som centrala ledningspersoner inom läkarutbildningen vid Umeå universitet uttrycker avseende hur 
IKT inverkar på utbildningens design, innehåll och genomförande samt förstå vilka uppfattningar dessa personer gav 
uttryck för vad gäller att förbereda studenterna för framtida professionsutövning i en digitaliserad medicinsk 
sjukvårdspraktik. Semistrukturerade telefonintervjuer och frågeformulär användes för att samla in data från fyra 
centrala ledningsaktörer. TPACK-ramverket möjliggjorde analys av respondenternas åsikter om hur lärares 
kunskapsnivåer inverkar på organiseringen av läkarutbildningen och läkarstudenternas övergång mellan utbildning 
och medicinsk sjukvårdspraktik. Resultatet visade att respondenterna i första hand förknippade IKT-
implementeringen med organisatoriska möjligheter snarare än utmaningar samt att lärares varierande nivå av 
teknologiska och pedagogiska kunskaper är en faktor som har en stor påverkan på lärares upptagande och 
användning av IKT i undervisning.    

 

Nyckelord: IKT-implementering, regionalisering, medicinsk högre utbildning, TPACK, arbetsintegrerat 
lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
 
Jag vill tacka ledningsaktörerna från läkarutbildningen vid Umeå universitet för era åsikter 

och er värdefulla tid. Min förhoppning är att uppsatsen kan vara användbar i ert fortsatta 

arbete. 

 

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Anders D. Olofsson, Pedagogiska 

institutionen, Umeå universitet för ditt oändliga stöd och engagemang under mitt arbete. 
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INLEDNING 
 

 
I denna inledande sektion av masteruppsatsen presenteras en sammanfattande redogörelse över de vetenskapliga 

huvudteman och begrepp vilka är centrala i förhållande till studieområdet. Avsnittet berör även användningen av 
IKT-baserade verktyg i medicinsk utbildning och professionsutövning. 

 

 

Under det senaste decenniet har informations- och kommunikationsteknologier (IKT)1 i hög 

omfattning implementerats i såväl arbetsliv som högre utbildning vilket går att beskriva i 

termer av att dessa praktiker genomgått en digital transformation (Hauge & Dolonen, 2012). 

En konsekvens av transformationen är att sättet på vilket en profession ska utföras, och 

förberedas inför att utövas, likaledes har förändrats. Idag anses både nuvarande och blivande 

professionsutövare inom medicin vara i behov av att besitta relevant digital kompetens för att 

kunna utföra sina, i allt högre utsträckning, digitaliserade arbetsuppgifter (jmf Button, 

Harrington & Belan, 2013). Relevant digital kompetens, i enlighet med Europaparlamentet 

och Europeiska rådet (2006), är beroende av att individer besitter grundläggande IKT-

kompetens såsom förmågan att använda datorer för att ta del av information och kommunicera 

genom internet. Två för föreliggande masteruppsats aktuella praktiker inom vilka 

implementering, integrering och användning av IKT kommit att förändra både professionen 

och den relaterade pedagogiska verksamheten är medicinsk sjukvårdspraktik respektive 

medicinsk högre utbildning (jmf Coile Jr, 1999; Ward, Gordon, Field & Lehmann 2001; 

Karsenti & Charlin, 2008; Maley, Harvey, Boer, Scott & Arena, 2008; Sandars, Homer, Pell 

& Croker, 2008).  

 

Föreliggande masteruppsats tar utgångspunkt i medicinsk högre utbildning och närmare 

bestämt läkarutbildningen vid Umeå universitet vilken genomförs med ett tydligt IKT-stöd. 

Masteruppsatsen kommer dock även att inrymma dimensioner av medicinsk 

professionsutövning och praktik. Argumentet för detta är att läkarstudenterna, efter avslutad 

utbildning, de facto ska kunna applicera sina IKT-relaterade kunskaper och kompetenser för 

att utöva sin profession i en eller flera medicinska praktiker. Masteruppsatsen fokuserar dock 

                                                
1 I denna uppsats används begreppet informations- och kommunikationsteknologier (IKT) för att referera till 
teknologirika läromiljöer samt för att beskriva de digitala teknologier (som till exempel datorer, läsplattor, och 
smartphones) vilka används för utbildning och arbete inom olika yrkesprofessioner. 
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inte på studenterna i sig. Istället är intentionen att bidra med ökad kunskap vad gäller det sätt 

som personer i ledande befattning på det regionaliserade, och i många avseenden också 

nätbaserade, läkarutbildningen vid Umeå universitet resonerar och agerar i relation till frågor 

som rör hur IKT inverkar på utbildningens design, innehåll och genomförande. Därtill är ett 

centralt fokusområde i föreliggande masteruppsats hur dessa ledningsaktörer resonerar och 

arbetar för att förbereda studenterna för att verka inom en läkarprofession vari IKT spelar en 

central roll (jmf, Winman, 2012). Det vill säga ledningspersoner som ska säkerhetsställa att de 

blivande läkarna har den vana och kunskap som krävs för ett professionellt yrkesutövande i en 

digitaliserad praktik. 

 

Läkarutbildningen vid Umeå universitet kan förstås som ett uttryck för den skyndsamma takt 

med vilken olika former av IKT-verktyg för utbildning och lärande utvecklats under den 

senaste tioårsperioden (Castells, 2001; Mohamed, 2010; Ward et al., 2001). IKT i medicinsk 

utbildning har vidare bidragit till att denna form av utbildning nu är campusförlagd såväl som 

nätbaserad (ofta även benämnd som e-learning) (se t.ex. Pettersson, Olofsson, Söderström & 

Ljungberg, 2013). Förändringen som uppstår då IKT implementeras och används inom 

medicinska utbildningspraktiker har emellertid medfört både möjligheter och utmaningar för 

ledningspersonal, lärare och studenter (jmf, Pettersson & Olofsson, 2013; Churton, 2011). 

Forskning har till exempel visat att det existerar svårigheter vad gäller upptagning och 

användning av nätbaserad undervisning i medicinsk högre utbildning. En sådan utmaning, i 

enlighet med till exempel Sife, Lwoga och Sanga (2007) och Laurillard (2008), grundas i att 

det förefaller existera komplexa samband mellan pedagogiska och teknologiska 

utbildningsfrågor. Laurillard anser att en grundläggande aspekt för utbildningsanordnare är att 

ta avstamp i en tydlig pedagogisk grundidé för hur studenter lär sig med hjälp av IKT – 

snarare än att ta utgångspunkt i teknologin (vilket dock tämligen ofta är fallet). Pettersson och 

Olofsson (2013) hävdar att ett annat problem vid implementering av IKT i medicinsk högre 

utbildning är att dessa verktyg tenderar att inte utnyttjas till sin fulla potential utan enbart för 

specifika undervisningsändamål.  

 

Trots de svårigheter lärare och utbildningsanordnare inom medicin möter med nätbaserad 

undervisning visar forskning att studenter främjats genom de innovativa tillvägagångssätt och 

strategier för undervisning och lärande som implementeringen av IKT medför (Ellaway & 

Masters, 2008). Nätbaserad undervisning förknippas ofta med en kombination av synkrona 

respektive asynkrona former av undervisning, det vill säga en förening av distans- och 
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realtidsinteraktion mellan student och lärare (Anderson, 2008). Studenter som är del av 

nätbaserad undervisning har möjlighet att gynnas, bland annat på grund av att lärande och 

utbildning ofta är oberoende av tid och plats; studenter kan tillägna sig utbildning nästintill 

oavsett var de befinner sig (jmf Anderson, 2008; Pettersson & Olofsson, 2013).  
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TIDIGARE FORSKNING 
 

 
Detta avsnitt skildrar den vetenskapliga forskning vilken ansetts vara användbar för att analysera och diskutera 

masteruppsatsens syfte. Forskningen som presenteras behandlar implementering och användning av IKT inom 
högre utbildning, i synnerhet regionaliserad medicinsk högre utbildning och medicinsk yrkesprofession. Därtill 
redogörs i mer detalj för de utmaningar vilka forskning sammankopplat med IKT-användning i medicinsk 

utbildning och yrkesprofession, regionaliserade utbildningsformer samt forskning kring begreppet ”ArbetsIntegrerat 
lärande”. 

 

 

IKT-användning i medicinsk utbildning  
En vanligt förekommande undervisningsform inom medicinstudier har över tid varit 

traditionella, katedralt lärarledda, föreläsningar (jmf Koller, Frankenfield & Sarley, 2000; 

Mohamed, 2010). Undervisningsformen sägs bygga på en tankekonstruktion i vilken lärarna 

är de som besitter både relevant medicinsk ämneskunskap och kunskap om själva utövandet 

av läkarprofessionen (Mohamed, 2010). Den bärande idén med denna tankekonstruktion är att 

lärare har till uppgift att förmedla kunskap till studenter. Denna undervisningsform och syn på 

kunskap har dock medfört utmaningar för såväl lärare som studenter. En för denna 

masteruppsats synnerligen intressant utmaning, i överensstämmelse med Mohamed (2010), 

relaterar till lärares kunskap och innebär att det är ogenomförbart för lärare inom den moderna 

tidens läkarutbildning att genom en form av förmedlingspedagogik uppnå det som tidigare 

upplevts som huvudmålet med läkarutbildningen; det vill säga att tillhandahålla läkarstudenter 

med såväl (a) väsentliga och i ett avseende också beständiga fakta- och begreppskunskaper 

samt färdigheter relaterade till läkarprofessionen som att (b) utbilda och förbereda studenterna 

på att, genom praktisk tillämpning, använda dessa teoretiskt präglade kunskaper. En 

anledning till detta sägs vara att den moderna medicinska vetenskapen präglas av kontinuerlig 

utveckling och innovation; en faktor vilken också medfört att lärare inom läkarutbildningen, 

jämfört med förr i tiden, inte förmår besitta samtlig kunskap relaterat till det medicinska 

utbildningsområdet (Mohamed, 2010). 

 

En annan anledning till dessa svårigheter – det vill säga att frångå undervisning genom 

traditionella och lärarledda föreläsningar – är att mer moderna undervisningsformer anses 

vara tidskrävande för studenter och lärare; studenter får mindre tid till praktiktjänstgöring och 

att lärare får mindre tid åt att behandla patienter (jmf Koller, Frankenfield & Sarley, 2000). 
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Under senare tid har utbildning inom medicin dock kommit att präglas av ett skifte vari 

lärarcentrerad utbildning allt mer kommit att ersättas med en utbildningsfokus vilket sätter 

studenten i centrum och där hon ges större möjlighet att ta ansvar för och styra sitt eget 

lärande (jmf Ruiz, Mintzer & Leipzig, 2006). En central faktor som möjliggjort detta skifte är 

implementeringen av olika typer av IKT för undervisning och lärande inom medicinsk 

utbildning: ”The availability of contents via the rapid development of information and 

communication technology (ICT) was seen to be the best enabler for changes and progress in 

medical education” (Mohamed, 2010, s. 5). Mohamed (2010) redogör för att 

implementeringen av IKT i medicinsk undervisning på ett märkbart vis bidragit till 

utvecklingen inom medicinsk utbildning. Forskningsbidrag från George-Walker och Keeffe 

(2010) anger vidare att implementeringen och användningen av IKT inom medicinsk högre 

utbildning kan liknas vid en strategi ämnat till att förstärka studenters lärande och 

studieengagemang. Även Robin, McNeil, Cook, Agarwal och Singhal (2011) delar detta 

tankesätt och påpekar att ytterligare anpassning och tillvaratagande av IKT-verktyg för 

lärande och utbildning är centralt för framtidens läkarutbildning. Detta är tillika centrala 

argument i Churtons (2011) forskning: 

 

For medical education, ICT formats create new and innovative opportunities 

for students, but at the same time create challenges for instructors and 

universities. Information technology as a means to infuse information and to 

update university teaching and learning is critical for improving medical and 

health services. (s. 1438) 

 

Skiftet vari lärarcentrerad utbildning allt mer ersatts med studentcentrerat utbildningsfokus 

har alltså grundats på bland annat implementeringen av IKT i medicinsk högre utbildning. 

Detta har kommit att ställa krav på utformningen av nya målformuleringar vad gäller 

utbildnings- och läroplaner inom medicinsk utbildning (jmf Mohamed, 2010). Skiftet kan 

förstås som ett påskyndande medel för design av nya pedagogiska modeller ämnade till att 

facilitera studenters lärande och lärares undervisning. Att arbeta med implementering av IKT i 

medicinsk högre utbildning samt utvecklandet av nya pedagogiska utbildningsmodeller för 

lärande och utbildning har sammankopplats med ett flertal utmaningar som till exempel 

lärares uttalade motstånd mot en sådan utbildningstransformation (jmf Pettersson, 2013). Mot 

denna bakgrund förespråkar till exempel Mohamed (2010) att lärare behöver erbjudas 

kompetensutveckling och därigenom erhålla relevant IKT-kompetens – att bli digitalt 
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kompetenta – för att kunna bedriva god pedagogisk undervisning inom det medicinska 

utbildningsområdet. 

 

Utmaningar med IKT i relation till medicinsk utbildning och 

professionsutövning 
Pettersson och Olofsson (2013, s. 2) belyser i sin forskning att IKT-implementering i 

regionaliserade läkarprogram är en mångfacetterad process: ”[D]istance teaching supported 

by digital technology is not implemented in a vacuum. There will always be something from 

the past influencing teachers’ implementation and adoption of new technology-based teaching 

activities”. Karsenti och Charlin (2008) för ett liknande resonemang och anger att 

implementeringen av IKT inom sjukvårdsväsendet förändrar och ställer nya krav på det sätt 

medicinsk högre utbildning och professionsutövning planeras och genomförs. I författarnas 

artikel presenteras fyra huvudsakliga utmaningar vilka anses relevanta för vårdorganisationen 

att ta ställning till, både ur ett medicinskt yrkes- och utbildningsperspektiv. Karsenti och 

Charlins (2008) första utmaning bottnar i betydelsen för läkare att besitta relevant IKT-

kompetens. Utmaningen anger att läkarutbildningen, sett ur ett framtidsperspektiv, behöver 

säkerställa att läkare är väl förberedda och besitter tillräcklig kunskap rörande de förändrade 

beteendemönster, vanor och uppträdanden som präglar det ökande antalet patienter vilka 

väljer att, med hjälp av IKT, efterforska och samla information kring egna sjukdomsdiagnoser 

eller forskningsframsteg inom det medicinska området. Författarna argumenterar för att 

ökningen av patienter som väljer att genomföra sådana typer av informationsinsamlingar 

därtill vittnar om en förändrad relation mellan läkare och patient. Detta bland annat eftersom 

vissa patienter inte sällan använder olika former av IKT på ett mer effektivt sätt jämfört med 

sina läkare. I vissa fall innebär detta att patienterna, jämfört med sina läkare, de facto är mer 

välinformerade om deras sjukdomstillstånd. Mohammed (2010, s. 7), som också 

uppmärksammar denna utmaning i sin forskning menar att: ”Patients of recent times will 

usually begin with consultation with the internet, for information about their ailments before 

consulting a physician”. Denna förändring i patient-läkare-relationen innebär stora 

utmaningar för läkarprofessionen då patienterna ifrågasätter behandlingsmetoder eller 

upplever sig felbehandlade av sin läkare. För att överkomma den första utmaningen är det 

därmed centralt att framtidens läkarutbildning möjliggör för läkarstudenterna att utveckla en 

tillräcklig hög IKT-kompetens som kan fungera som bas i ett professionellt förhållningssätt i 
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förhållande till de patienter som använder IKT för informationsinsamling inför samtal med 

läkare om sina symptom eller sjukdomar (Karsenti & Charlins, 2008).  

 

Den andra utmaningen som författarna lagt fram – en som rör implementeringen av IKT i 

medicinsk utbildning – går ut på att i större utsträckning informera yrkesutövande läkare kring 

möjligheterna med IKT-användning inom den medicinska yrkesprofessionen. Utmaningen tar 

sin utgångspunkt i det faktum att användningen av IKT i medicinsk utbildning och medicinsk 

professionsutövning även kan innebära många fördelar för läkare. Ett exempel på en sådan 

fördel är då läkare utnyttjar möjligheten att, med hjälp av IKT, ta del av information som rör 

olika aspekter av patienters diagnoser samt även kommunicera med patienterna via IKT-

baserade system.  

 

Ett annat exempel på hur läkare kan dra nytta av IKT i sitt yrkesutövande handlar, i enlighet 

med Karsenti och Charlins (2008), om möjligheten till distansbaserad fortbildning och 

kompetensutveckling inom ramen för deras medicinska specialistområde. Författarna anger 

här att läkare till exempel inte behöver lämna sin arbetsplats då de är del av nätbaserade 

fortbildningsinsatser. Därutöver menar Karsenti och Charlins (2008) att IKT möjliggör olika 

former av nätbaserade konferenser och samtal i realtid mellan läkare och specialister, en 

viktig faktor vid till exempel konsultationer mellan medicinska yrkesutövare och under 

kirurgiska ingrepp. Slutligen, i diskussionen kring denna andra utmaning, argumenteras för att 

ökad IKT-användning bland läkare även kan resultera i en generellt förbättrad hälso- och 

sjukvårdsorganisation.  

 

Den tredje utmaningen, presenterad av Karsenti och Charlins (2008), beskriver behovet av att 

ytterligare stärka motivationen hos såväl läkarstudenter som yrkesutövande läkare att på ett 

mer omfattande vis använda IKT. Särskilt utpekas IKT-användning med syfte för lärande, 

informationsinsamling samt professionell utveckling. Författarnas huvudincitament för denna 

utmaning bygger på att enbart ett fåtal läkarprogram, (trots det, enligt författarna, relativt 

breda vetenskapliga stödet för IKT-användning inom medicinsk utbildning) valt att integrera 

IKT i utbildningen. Inom ramen för denna utmaning diskuterar Karsenti och Charlins (2008) 

möjligheten att införa ett krav inom läkarutbildningar vilket medför att samtliga 

läkarstudenter ska besitta relevant IKT-kompetens. I diskussionen kring de nya krav IKT 

ställer vad gäller på det sätt som medicinsk högre utbildning och den medicinska 

yrkesprofessionen planeras och genomförs, anger författarna en fjärde och sista utmaning. 
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Denna utmaning rör ett dilemma som präglar högre utbildning i allmänhet och 

implementeringen av IKT i läkarutbildning i synnerhet. Dilemmat avser utmaningen för 

utbildningsanordnare att antingen anpassa ämnesinnehållet i utbildningen efter teknologin 

eller, tvärtom, fokusera på att anpassa teknologier ämnade för lärande och utbildning i 

enlighet med ämnesinnehållet. Karsenti och Charlins (2008) anger att då IKT implementeras i 

läkarutbildning kan detta resultera i att såväl undervisningen som helhet samt studenternas 

lärande effektiviseras.  

 

I en undersökning av Sandars och Morrison (2007) redogörs för att utbildningsanordnare 

inom det medicinska området behöver ta ställning till och förstå det sätt på vilket 

medicinstudenter, tillhörande den så kallade ”Net Generation”, lär sig ny kunskap. Denna 

grupp av medicinstudenter som är vana användare av IKT, till skillnad från äldre 

generationer, besitter kunskap och erfarenhet av att använda olika typer av IKT-relaterade 

strategier, tillvägagångssätt och resurser för lärande och utbildning. Mot denna bakgrund 

hävdar författarna att utbildningsanordnare, i den designmässiga utformningen av 

undervisningen, behöver förhålla sig flexibla till användningen av både traditionella samt 

IKT-baserade undervisningsmetoder för att studenterna ska utveckla ett effektivt lärande och 

på ett fördjupat vis ta sig igenom sin utbildning. En faktor vilken anses betydelsefull för 

utbildningsanordnare som arbetar med organisering och styrning av läkarprogram är således 

att sträva efter varsam implementering av IKT i undervisningsplaner (jmf Sandars & 

Morrison, 2007). Författarnas forskning berör även den roll lärare har i den 

organisationsförändring som innebär att medicinutbildningar implementerar IKT för lärande 

och undervisning. De menar att lärare kan komma att ställa sig tveksamma och ovilliga till ett 

skifte från undervisning genom traditionella metoder till att istället undervisa med hjälp av 

IKT, något som förstås kan utgöra en betydande utmaning rörande implementeringen av IKT i 

medicinsk undervisning (Sandars och Morrison, 2007). 

 

Ytterligare forskning som rör utmaningarna beträffande IKT i relation till medicinsk 

utbildning och professionsutövning hämtas från Ward et al. (2001) som menar att den 

kontinuerliga innovationen och utvecklingen som präglar IKT för lärande och utbildning, i 

kombination med aspirationen hos utbildningsanordnare att implementera IKT i medicinsk 

undervisning, till exempel riskerar att leda till att olika former av IKT inte används på det 

mest effektiva sättet av studenter och lärare i medicinsk utbildning. För att eliminera denna 

risk behöver utbildningsstrategier och planer (vilka bygger på utbildning med stöd av IKT) 
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noggrant utvärderas samt därtill säkerställas i fråga om lärande- såväl som 

kostnadseffektivitet. En annan risk som författarna redogör för innebär att ju mer IKT-verktyg 

som implementeras inom medicinsk utbildning, desto mer riskerar detta leda till en ökad 

klyfta mellan de studenter som har råd, respektive inte har råd, med den utrustning som krävs 

för att använda olika former av IKT för medicinsk utbildning (Ward et al., 2001). 

 

Utifrån Robin et al. (2011) har olika former av IKT resulterat i betydande förändring och 

omkonstruktion av utbildning och lärande inom det medicinska utbildningsområdet. Med 

utgångspunkt i denna uppfattning presenterar författarna ett antal utvecklingsriktningar vilka 

kan sägas innebära effekter på samt påverka hur medicinska utbildningsanordnare, under den 

kommande tioårsperioden, bereder för och strategiskt planerar läkarutbildning. Ett exempel på 

en sådan riktning handlar om att utbildningsanordnare i större utsträckning kommer att 

behöva ta ställning till de ökade etiska, sociala och personliga frågeställningarna vilka ökad 

utveckling och användning av IKT medför. En annan utvecklingsriktning presenterad av 

författarna riktar fokus mot unga individer, så kallade ”digital natives” (Robin et al., s. 438), 

vilka är vana och besitter relevant kompetens beträffande användandet av olika IKT-baserade 

verktyg för utbildning och lärande. Eftersom denna generation, i enlighet med författarna, kan 

tänkas ställa krav i termer av att utbildas och lära med hjälp av IKT presenterar författarna tre 

centrala frågor vilka de anser är betydelsefulla för utbildningsanordnare att ta hänsyn till vid 

utformningen och utvecklingen av kommande decenniums läkarutbildning: 

 

As this generation of learners reaches medical schools, there are three 

important questions to consider: What type of learners will these “digital 

natives” be? What changes will they precipitate in the way education is 

structured? How will medical educators deal with these students’ growing 

expectations to integrate new technologies in the curriculum? (Robin et al., 

2011, s. 437) 

 

De individer som faller inom ramen för så kallade ”digital natives” utgör även grunden i 

ytterligare en utvecklingsriktning identifierad av Robin et al. (2011). Denna riktning anger att 

olika former av IKT för utbildning och lärande inom till exempel läkarutbildningen i 

framtiden, med största sannolikhet, kommer fortsätta utvecklas och effektiviseras. Utöver 

positiva konsekvenser kopplat till studenters lärande och lärares undervisning är det enligt 

Robin et al. (2011) även sannolikt att innovationer och nyskapande inom ramen för IKT 
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därutöver riskerar resultera i negativt präglade verkningar för den medicinska utbildningen. 

Detta till exempel i form av ökad påfrestning för studenter och lärare samt otillräcklig 

kunskap kring hur de ska förhålla sig till nya former av IKT för lärande och utbildning. 

 

Vidare återfinns i Robin et als. (2011) studie ett antal rekommendationer och förslag som 

författarna anser betydelsefulla i arbetet med de presenterade utvecklingsriktningarna. 

Rekommendationerna och förslagen är specifikt ämnade för centrala ledningsaktörer inom 

medicinsk utbildning. En sådan rekommendation är att IKT-verktyg ska, inom medicinska 

verksamhetsområden och fakulteter, användas som en form av utfyllnad och komplement till 

fysiska lärandesammanhang. Genom att implementera IKT ges studenter möjligheten att lära 

och utveckla kunskaper som inte är möjliga genom enbart fysiska lärandesammanhang. I de 

flesta fall är det, menar Robin et al. (2011), kombinationen av traditionella och mer innovativa 

IKT-präglade utbildningsmetoder som är mest gynnsamma för studenters lärande. Ett annat 

förslag baseras på den nyss nämnda, men relativt skyndsamma, utvecklingstakt som präglar 

IKT i utbildningssammanhang. Robin et al. (2011) redogör för att utbildningsanordnare inom 

det medicinska området i första hand bör fokusera på grundläggande aspekter av lärande och 

utbildning (såsom studenters behov och uppsatta utbildningsmål) snarare än att enbart 

koncentrera arbetet mot att hitta lämpliga arbetsstrategier utifrån specifika former av IKT. 

Nästkommande förslag belyser vikten av att lärare vid till exempel läkarutbildningar förses 

med tillräckligt stöd och utbildning vad gäller användning av nya IKT-verktyg för lärande och 

utbildning. Inom ramen för denna rekommendation beskrivs även angelägenheten att lärare 

utvecklar kunskap kring samt praktiskt i utbildningen kan använda samma former av IKT som 

deras studenter använder. Samtidigt understryker författarna att lärare, i första hand, dock bör 

besitta gedigna ämnes- och undervisningsrelaterade kompetenser. Vidare att de för att bedriva 

undervisning med hjälp av IKT kan erhålla nödvändigt stöd genom olika utbildningsresurser: 

”Faculty members should be content experts, but they do not necessarily need to be 

technology experts” (Robin et al., 2011, s. 438). Slutligen framlägger författarna en 

rekommendation vilken inbegriper att nationella organisationer bör bistå med ledarskap och 

finansiering för att utveckla gemensamma samarbeten samt möjligheten för aktörer inom 

medicinsk högre utbildning att ta del av gemensamma läroresurser.   
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Regionalisering av högre utbildning 
I enlighet med Foster (1991) är den bärande idén med regionalisering av utbildning att 

utbildningsanordnare omplacerar studenters läro- och utbildningsaktiviteter från den 

institution vid ett specifikt lärosäte vilken utgör basen i utbildningsprogrammet till andra 

utbildningsplatser lokaliserade inom ett större geografiskt område. Syftet med att 

regionalisera utbildning är vidare att studenter genomför teoretiskt präglade 

utbildningsmoment vid den institution som utgör utbildningsprogrammets bas för att därefter, 

under en särskild tidsperiod, placeras vid landsbygdsbelägna utbildningsplatser i syfte att 

genomföra praktiska arbetsmoment relaterade till studentens utbildningsområde. Genom att 

organisera och distribuera utbildnings- och lärandeaktiviteter genom såväl högskoleförlagda 

som verksamhetsplacerade studier – och därmed decentralisera studenters 

utbildningsaktiviteter – ges moderinstitutionen en större geografisk verkningskrets vilket i sin 

tur medför möjligheten att erbjuda ett större antal studenter studieplats.  

 

Att erbjuda studenter regionaliserade utbildningsformer innebär att de är praktiskt verksamma 

inom ett specifikt yrkesområde och på så sätt utvecklar värdefulla erfarenheter och insikter 

kopplat till den aktuella professionen. Utbildningsformen anses också bidra till att 

utbildningsansvariga på ett bättre sätt utnyttjar de utbildningsresurser som finns tillgängliga. 

Därutöver kan regionaliserade former av utbildning resultera i en minskning av olika 

utbildningskostnader (Foster, 1991). Forskning har även påvisat att regionalisering av högre 

utbildning är genomförbart om olika former av IKT-baserade verktyg för utbildning och 

lärande implementeras. Baker, Eley och Lasserre (2005) är inne på samma linje då de för fram 

att en regionalisering av till exempel läkarutbildningsprogram innebär att läkarstudenter 

genomför sina teoretiska studier med stöd av IKT och att de praktiska utbildningsmomenten 

utförs vid en specifik geografisk utbildningsplats. Under nästkommande rubrik ges en mer 

övergripande bakgrund såväl som motivförklaring till regionalisering av läkarutbildningar. 

 

Regionaliserad läkarutbildning 
Att förlägga lärarstudier vid till exempel landsbygdssjukhus är en form av organisering som 

förekommit sedan 1970-talets början (jmf Snadden, 2011). Olika former av regionaliserade 

läkarutbildningsprogram har i modern tid implementerats i ett flertal länder och innebär att 

läkarstudenter, vid särskilda perioder under studietiden, förlägger sina studier vid ett specifikt 

länssjukhus (jmf Pettersson, 2013; Snadden, 2011). Mohamed (2010) beskriver till exempel 
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att det idag existerar utbildningar i medicin med tillhörande tvåhundra landsbygdsplacerade 

campus (detta till och med inom drygt trehundra kilometers radie). En av de bärande idéerna 

bakom den regionaliserade formen av läkarutbildning är att läkarstudenter, genom klinisk 

praktiktjänstgöring vid lokala landsbygdssjukhus, utvecklar värdefulla erfarenheter och 

lärdomar vad gäller de villkor och förhållanden som präglar landsbygdshälsovård (Pettersson, 

2013). Vidare grundas initiativet att regionalisera läkarutbildningar till exempel i behovet av 

att ytterligare förankra läkarutbildning på landsbygden (snarare än enbart i större städer), 

behovet att förse landsbygdssjukhus med ytterligare kompetent personal i form av 

läkarstudenter samt kravet att utbilda och förbereda läkarstudenter att bedriva 

läkarprofessionen i avlägsna geografiska områden (jmf Maley, Worley & Dent, 2009; 

Snadden, 2011). Dessa behov grundas, enligt Maley, Worley och Dent (2009), bland annat i 

realiteten att läkares erfarenhet och kunskap vad gäller områdesspecifika levnadsfaktorer på 

landsbygden är avgörande och påverkar hälsovårdsresultaten i större utsträckning jämfört med 

kontextuella faktorer i storstadsmässiga miljöer. Därutöver anger Maley, Worley och Dent 

(2009) att behovet av medicinsk forskning, specifikt inom ramen för landsbygdssjukvård, är 

en bakomliggande orsak till introduktionen av medicinsk utbildning på landsbygden. 

 

Inom regionaliserade läkarprogram är det vanligtvis den överordnade läkarutbildningen, 

moderinstitutionen, inom ett specifikt geografiskt område som tillhandahåller olika former av 

stöd och råd (relaterat till studenters lärande och utbildning) till de aktörer som är verksamma 

vid de lokala landsbygdssjukhusen och som ingår i regionaliseringen (Snadden et al., 2011). 

Trots att regionalisering av läkarutbildning medför påtagliga utmaningar och svårigheter för 

utbildningsanordnare – primärt i form av komplicerade planeringsprocesser till följd av de 

stora studentgrupperna (jmf Pettersson, 2013) – understryker Snadden et al. (2011) att en rad 

fördelar kan uppnås genom regionalisering av läkarprogram. Ett exempel på en sådan fördel 

är att studenter som lär och utbildas vid lokala landsbygdssjukhus ges möjlighet till 

djupingående studier av specifika medicinska områden. Författarna understryker dock att 

studenter som enbart studerar vid en moderinstitution inte kan dra nytta av sådana möjligheter 

i samma utsträckning. Studenter vid regionaliserade läkarprogram anses också få ta del av en 

tämligen särpräglad utbildning vari exempelvis kliniskt präglade utbildningsmoment ställs i 

centrum.  

 

Förutom den organisatoriska fördelen, vilket även påpekas av Mohamed (2010), det vill säga 

möjliggörandet av ett högre antal läkarstudenter inom ett och samma läkarprogram, kan 
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studenter främjas ytterligare då en regionalisering potentiellt medför möjlighet för studenten 

att möta ett stort antal patienter. Därutöver anger författarna att regionaliseringen i sig kan 

leda till förbättrad vård, en effektiviserad rekrytering samt ett förstärkt anseende för lokala 

landsbygdsjukhus. Slutligen anger Snadden et al. (2011) att det lokala närsamhället gynnas till 

följd av ökningen av läkare vilket regionaliseringen av läkarutbildning kan bidra till. Detta är 

en aspekt som till exempel kan komma till uttryck genom en förbättrad medborgerlig stolthet 

och ett förstärkt socialt kapital inom lokalsamhället (Snadden et al., 2011). 

 

Ett annat exempel på en lyckad regionalisering av läkarutbildning hämtas från Australien. I en 

artikel från 2009 konstaterar Eley och Baker att läkarprofessionen i Australien präglas av 

arbetskraftsbrist samt att denna brist till viss del kommit att förvärras på grund av den ojämna 

fördelningen av läkare mellan städer respektive landsbygdsområden. Med anledning av detta 

har olika strategier för att regionalisera läkarprogram utvecklats som en del i arbetet med att 

minska den ojämna fördelningen. Till exempel har det införts ett obligatoriskt inslag i 

australiensisk läkarutbildning vilket innebär att studenterna genomgår 6 veckors 

praktiktjänstgöring under sin tid på utbildningen. Under denna tidsperiod tillhör studenterna 

det medicinska hälsovårdsteamet på den aktuella kliniken och utvecklar därigenom 

erfarenheter av att bedriva hälsovårdsarbete på en avlägsen geografisk plats. Samtliga 

studenter tilldelades en handledare som stöd under praktiktjänstgöringen. Därtill, med hjälp av 

olika typer av IKT, erbjöds studenterna möjligheten att diskutera med varandra de 

kompetenser och upplevelser praktiktjänstgöringen genererat. Genom att utvärdera 

studenternas upplevelser och åsikter relaterade till den verksamhetsförlagda studietiden 

framkom att de utvecklade en ökad förståelse för hur den medicinska verksamheten på 

landsbygden fungerar i praktiken. Därtill anger Eley och Baker (2009) att 

praktiktjänstgöringen vid landsbygdssjukhusen förstärkte studenternas intresse i termer av att 

i framtiden satsa på en karriär vid ett landsbygdssjukhus. 

 

Forskning från Janes et al. (2005) syftade till att undersöka de åsikter sjukvårdspersonal vid 

landsbygdssjukhus gav uttryck för rörande användningen av olika former av IKT-verktyg för 

att uppnå yrkesmässigt lärande. Genom enkätundersökningar med 430 respondenter framkom 

ett antal teman som på olika sätt belyser sjukvårdspersonals upplevda svårigheter och 

utmaningar med att använda internet för yrkesmässigt lärande. Ett exempel på ett tema som 

illustrerar sjukvårdspersonalens åsikter vad gäller dessa svårigheter var upplevelsen att 

internetbaserade distanskurser innebär försämrad eller total avsaknad av social interaktion 
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mellan kursdeltagare och kollegor. Janes et als. (2005) studie påvisade även att 

sjukvårdspersonalens kontinuerliga arbete med att hålla sig á jour gällande aktuell kunskap 

kring sjukvårdsyrket ansågs vara en tidskrävande såväl som kostnadsineffektiv syssla. Därtill 

framkom ytterligare ett tema kopplat till upplevda svårigheter vilket handlade om svårigheten 

för sjukvårdspersonalen att identifiera kursmaterial på internet som både ansågs vara relevant 

i förhållande till specifika arbetsuppgifter samt av praktisk nytta för individens 

yrkesprofession. De, enligt författarna, mest tydliga svårigheter som identifierades var (a) 

avsaknaden av tillgång till höghastighetsinternet respektive (b) den generellt låga nivån av 

IKT-kompetens hos de yrkesverksamma. Enligt författarna representerar IKT-relaterad 

utbildning en av de mest grundläggande faktorerna för att sjukvårdspersonal verkande inom 

landsbygdssjukhus kontinuerligt ska kunna genomföra kompetensutveckling via 

internetbaserade resurser (och i längden därmed även förbättra det hälso- och sjukvårdsarbete 

de är verksamma inom). 

 

IKT för utbildning och lärande  
Voogt, Knezek, Cox, Knezek och Ten Brummelhuis (2013b) hävdar att lärande idag präglas 

av kontinuerlig förändring. I takt med att nya former av IKT blivit tillgängliga har ett behov 

av bland annat nya metoder och processer för lärande uppkommit (jmf Mohamed, 2010).  Mot 

denna bakgrund har Voogt et al. (2013b) gjort ett försök att identifiera de villkor som avgör 

vilka tillfällen IKT har en positiv inverkan på utbildning och lärande. Författarna föreslår åtta 

separata åtgärder vilka anses vara möjliga att både sammanfogas och användas för att 

möjliggöra framgångsrik implementering av IKT i utbildning. Voogt el al. (2013b) resonerar 

kring och motiverar respektive åtgärd med utgångspunkt i relevanta vetenskapliga studier. 

Nedan redogörs för en översikt av åtgärderna. 

 

Den första åtgärden grundas i behovet av att upprätta en tydlig förståelse för den roll IKT 

spelar i 2000-talets lärande samt därtill bringa klarhet i de konsekvenser IKT har för såväl 

formellt som informellt lärande.  

 

”It is without question that ICT has a primary place in 21st century skills 

and 21st century learning. The acquisition of ICT skills is therefore not only 

an educational goal, but ICT also serves as a tool to support teaching and 

learning” (Voogt et al., 2013b s. 2).  



15 

 

Centralt inom denna åtgärd är bland annat ståndpunkten att pedagogiska metoder bör 

reflektera de förväntningar och värderingar som råder i dagens kunskapssamhälle (jmf Voogt 

et al., 2013b). Nästa åtgärd fokuserar på vikten av att utveckla en ny form av 

bedömningssystem med syftet att utvärdera resultaten av lärande som sker med hjälp av IKT. 

Det huvudsakliga motivet för åtgärden grundas framförallt på att det idag finns ett problem 

vad gäller att, på ett tillförlitligt och korrekt sätt, kunna mäta studenters IKT-kompetens.  

 

Voogt et als. (2013b) tredje åtgärd innebär att en användning av undervisningsmetoder vilka 

bygger på lärande med hjälp av IKT kräver genomgripande omstrukturering av lärosäten och 

dess utbildningar.”There is general agreement that active involvement of teachers and schools 

is key to the implementation of ICT in educational practice” (Voogt et al., 2013b, s. 4). 

Argumentationen bygger till viss del på författarnas förslag på en fjärde åtgärd – behovet av 

ytterligare forskning för att ta reda på studenternas upplevelser kring innebörden av att vara 

del av utbildningsmiljöer präglade av IKT (jmf Voogt et al., 2013b).  

 

Som framgår av beskrivningen ovan är de fyra förstnämnda åtgärderna i Voogt et als. (2013b) 

forskning främst riktade mot utbildnings- och läroprocesser. Åtgärd fem och sex har ett annat 

fokus; de behandlar istället lärares förkunskap och deras förberedelser vad gäller undervisning 

med hjälp av IKT samt den centrala rollen lärosäten har vid implementering av IKT i 

utbildning och undervisning. Den femte åtgärden förespråkar till exempel utvecklandet av 

olika typer av modeller vilka kan användas för att utveckla lärares förmåga att undervisa med 

IKT. Incitamentet bygger i huvudsak på att lärare – trots att de överlag tillskrivs besitta 

adekvat kompetens för att undervisa med hjälp av relativt okomplicerade IKT-verktyg – de 

facto inte har tillräcklig kunskap i fråga om att anpassa relevanta pedagogiska 

undervisningsmetoder utefter de former av IKT som implementerats i undervisningen. Voogt 

et al. (2013b) refererar till det så kallade Technological Pedagogical and Content Knowledge-

ramverket (TPACK) som en lösning för att förbättra lärares förmåga att bedriva god 

pedagogisk undervisning med hjälp av IKT2.  

 

Åtgärd sex kan förstås som en utvidgning av åtgärd fem då den också föreslår fortsatt 

forskning kring hur IKT-användning kommer till uttryck i utbildning och undervisning. 

                                                
2 Ramverket beskrivs i mer detalj under sektionen ”Teoretiska utgångspunkter” nedan. 
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Denna åtgärd, vilken rekommenderar en tydlig fördelning av ledarskap vid implementeringen 

av IKT-användning i utbildning och undervisning, inbegriper dock även en ekologisk 

utgångspunkt vilken grundas i uppfattningen att lärare alltid är verksamma i en 

undervisningsmiljö präglad av sociokulturella perspektiv på lärande och utbildning. Slutligen 

berör författarna även vikten av att undersöka hur utvecklingsländer kan främjas genom 

upptag och användning av IKT för lärande och undervisningsändamål (åtgärd sju) samt 

betydelsen av att bringa kunskap kring de förhållanden och villkor vilka anses nödvändiga för 

att kunna dra förmån av IKT-implementering i utbildning (åtgärd åtta). 

 

Samtliga åtgärder presenterade av Voogt et al. (2013b) har betydelse för denna masteruppsats. 

Argumentet är att denna studie, på olika sätt, berör de effekter implementering av IKT har för 

lärande och undervisning inom medicinsk högre utbildning. En av de åtgärder som kommer 

ägnas särskilt intresse är åtgärd fem. Denna åtgärd anger att TPACK-ramverket kan användas 

som underlag för att förbättra förmågan hos lärare att bedriva god pedagogisk undervisning 

med hjälp av IKT. Utifrån att masteruppsatsens teoretiska grund utgörs av TPACK-ramverket 

kommer således åtgärd fem utgöra en viktig utgångspunkt under analys- och tolkningsarbetet 

i studien. 

 

Arbetsintegrerat lärande (AIL) 
Winman (2012) framhåller i sin doktorsavhandling att utbildningsanordnare – när det kommer 

till utformning och genomförande av utbildning – behöver ta i beaktande såväl intellektuell 

och praktisk kompetens som yrkesverksamma förväntas besitta i själva transitionen, det vill 

säga övergången, mellan utbildning och professionellt yrkesarbete. Forskning som på olika 

sätt belyser frågor kring transitionen mellan utbildning och yrkespraktik kan inplaceras i det 

forskningsfält som benämns Arbetsintegrerat Lärande (AIL) (Work-Integrated Learning 

(WIL) i engelsk språkdräkt). I denna masteruppsats är det arbetsintegrerade lärandet ett 

centralt forskningsfält. En anledning till detta är, i linje med till exempel Jeffries och Milne 

(2013), att det medicinska utbildningsområdet över tid varit inräknad i AIL-baserade 

samarbeten med aktörer från arbetslivet. 

 

Enligt den vetenskapliga litteraturen saknar AIL en allmänt vedertagen definition (jmf Brown, 

2010) men förefaller trots det vara möjligt att liknas vid ett samlingsnamn vilket beskriver den 

process vari olika akademiska bildnings- och kunskapsaktiviteter, tillsammans med 
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verksamhetsförankrad praktik, kombineras inom ramen för ett specifikt yrkes- eller 

professionsområde (Gustafsson & Rystedt, 2009). Författarna understryker i sin forskning att 

AIL kan förstås som en lösning på ”klyftan mellan teori och praktik” (Gustafsson & Rystedt, 

2009, s. 112) samt att AIL kan jämställas med ett begrepp vari förändringsberedskap och 

kontinuerligt lärande står i centrum. Thång (2004), i sin redogörelse och beskrivning av AIL, 

presenterar en likartad redogörelse av begreppet och tillägger att lärande och reflektion utgör 

viktiga beståndsdelar i AIL. 

 

Vi lär ständigt. Som människa kan vi helt enkelt inte låta bli att tänka och att 

lära, reflektera och begrunda vad vi lärt och lär. Det är egentligen inget 

märkvärdigt med det. AIL handlar emellertid om att systematisera och 

konkretisera sådant lärande som studenten tillägnar sig i miljöer utanför 

högskolan och som har relevans för såväl högskolestudierna som fortsatt 

lärande i och utanför arbetslivet. (Thång, 2004, refererad i Theliander, 

Grundén, Mårdén, & Thång, s. 30) 

 

Nehls (2010, s. 275) är av den åsikten att AIL: ”… är en process som utspelar sig mellan 

arbetslivet, akademin och samhället. Det är en process där ingen part tillåts ta över”. 

Författarna beskriver att den bärande idén inom AIL är strävan efter att åstadkomma en slags 

förening av kompetenser relaterade till såväl arbetslivet som det vetenskapliga området. 

Denna beskrivning har koppling till hur McNamara (2013) förstår AIL – att det är en form av 

lärande som kan bidra till att studenter är tillräckligt väl förberedda för att verka inom en viss 

yrkespraktik då de utexamineras. Choy och Delahaye (2011), i sin redogörelse för de 

karaktäriserande dragen av AIL, menar i sin tur att en central innebörd av konceptet är att 

studenters lärande bör vara robust förankrat i de krav som präglar anställda inom den 

specifika verksamheten som studenterna kommer att verka inom. Intentionen här är att 

studenterna utvecklar kunskaper och erfarenheter vilka har direkt koppling till de förhållanden 

och omständigheter som anses utmärkande för en specifik yrkesverksamhet. Vidare 

konstaterar Choy och Delahaye (2011) att det råder ett slags tvådelat fokus inom AIL. 

Studenter som deltar i någon form av AIL-baserat lärande förväntas dels (a) uppvisa egen 

förståelse och kunskap kring de nya insikter AIL-placeringen genererat, men även (b) adekvat 

omsätta dessa nya kunskaper i praktiken och därigenom på ett tydligt sätt gynna 

verksamheten. 
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Själva anpassningen eller integreringen av akademiska bildnings- och kunskapsaktiviteter 

inom olika yrkesverksamheter framstår som kännetecknad av en relativt komplicerad och 

mångfacetterad process (Choy & Delahaye, 2011). Detta är en uppfattning som delas av till 

exempel Jeffries och Milne (2013, s. 2) vilka menar att: ”From a tertiary institution 

perspective, WIL is a complex educational and institutional phenomenon, operating 

simultaneously at multiple levels of an institution as well as across both teaching and support 

areas. It takes considerable resources to manage”. En metod för att underlätta den komplexa 

process som AIL innebär är att lärosäten ingår samarbeten med olika former av 

verksamhetsbaserade praktiker som specifikt uttryckt behov av relevant akademisk kompetens 

(jmf Choy & Delahaye, 2011). För att uppnå ett väl utvecklat och AIL-baserat lärande menar 

Choy och Delahaye (2011) att lärande, i grund och botten, bygger på välutvecklade modeller 

vilka tar hänsyn till den kunskap som existerar inom både lärosätet i fråga såväl som den 

aktuella verksamhetspraktiken: ”[T]he development and implementation of the curriculum, 

where course content is fused with work tasks, requires a partnership between the university 

and the organisation” (Choy & Delahaye, 2011, s. 158). Inom ramen för detta betonar även 

författarna betydelsen av samarbete mellan lärosätet och organisationer i utformandet och 

planeringen av de, inom AIL, ingående elementen (såsom ämnesområden, valet av aktiviteter 

för lärande och utvärderingsformer). 

 

I sin studie från 2013 analyserade Jeffries och Milnes bland annat de AIL-relaterade 

uppfattningar och åsikter som aktörer inom organisationer inblandade i AIL-baserat arbete ger 

uttryck för. Studiens resultat grundas på intervjuer med totalt 71 representanter från 58 

organisationer vari samtliga organisationer hade erfarenhet av att vara värd för studenter som 

utbildas genom AIL. En AIL-aspekt som forskarna ägnade särskilt stor uppmärksamhet åt i 

studien handlade om kommunikation mellan universitetsinstitutionen och värdorganisationen. 

Majoriteten av deltagarna som intervjuades ansåg att kommunikationen hade fungerat väl 

under hela AIL-perioden. Till exempel framkom att kommunikationen mellan universitetet 

och värdorganisationen fungerade särskilt väl vid de tillfällen då organisationen upplevde 

utmaningar kopplade till AIL-aktiviteter samt då organisationen var i behov av stöd från 

universitetet kring organisering av AIL-arbetet. Studiens resultat visade dock även att vissa 

värdorganisationer inte upplevde full delaktighet (samt ansåg sig löst sammankopplade med 

AIL-koordinatorer vid universitetet) under olika perioder under AIL-arbetet. För att 

åstadkomma förändring kring dessa svårigheter menar Jeffries och Milnes till exempel att 

organisationer som är värd för studenter under deras AIL-placering behöver få tillgång till 
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exempelvis fastställda målsättningar kopplade till studenters lärande samt även utveckla olika 

former av utvärderingar av lärandet vilka kan bidra till att värdorganisationerna upplever att 

de, i större utsträckning, är inblandade i AIL-arbetet. Författarna konkluderar sin studie med 

att uttrycka:  

 

Not surprisingly, it seems that WIL works best when tertiary institutions 

treat it as a genuine partnership based on explicit mutual benefits 

characterised by good communication and not just treated as a set of 

activities that need to be time tabled and arranged according to tertiary 

institutions’ perceived needs. (Jeffries & Milnes, 2013, s. 16-17) 

 

Mot bakgrunden att det råder skillnader i fråga om abstraktionsnivå i kunskapsinnehållet vid 

AIL-baserat lärande för högskolestudenter respektive AIL-baserat lärande för individer vilka 

är redan verksamma inom en specifik yrkesprofession har Olsson (2004) utvecklat en modell 

(se Figur 1) som redogör för det författaren benämner riktningen av lärande för studenter 

respektive yrkesverksamma. Modellen bidrar till att visualisera skillnader i AIL-strategier för 

studenter respektive yrkesverksamma.  Underliggande för modellen är till exempel idén att 

akademisk kunskap kännetecknas av att den är ämnesspecifik, den har sin utgångspunkt i 

vetenskap samt att den framställs som generell, abstrakt eller teoretiskt präglad. Olsson (2004) 

hävdar att denna form av kunskap i regel tillämpas då individer avslutar sina studier och 

träder in i arbetslivet men bör, med utgångspunkt i AIL-baserat lärande, ändra riktning och 

därigenom gå från abstrakt och teoretiskt lärande till praktisk kunskap. Lärandets riktning för 

redan yrkesverksamma individer bör, i enlighet med Olsson och som framgår av modellen, gå 

i rakt motsatt riktning.  
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Figur 1: Riktningen för AIL-baserat lärande för studenter respektive yrkesverksamma (Olsson, 2004) 

 

IKT och AIL 
Med utgångspunkt i att IKT möjliggör för studenter att de dels inte behöver befinna sig på en 

specifik geografisk plats vid en särskild tidpunkt för att ta del av utbildning, dels effektiviserar 

utbildning och lärande, pekar Fong och Sims (2010) ut att IKT kan utgöra ett väsentligt 

verktyg och stöd vid utvecklandet av olika typer av AIL-praktiker. I Fong och Sims (2010) 

artikel beskrivs hur Victoria University i Australien valt att, inom specifika kurser, 

implementera AIL-baserat lärande med stöd av olika former av IKT i undervisningen. 

Författarna beskriver att denna form av AIL resulterat i såväl fördelar som nackdelar i termer 

av studenters lärande. Till exempel, eftersom email-kommunikation mellan lärare och 

studenter kontinuerligt lagras, ges studenterna möjligheten att återgå till och reflektera över 

dessa diskussioner samtidigt som lärarna kan använda underlagen för att kontrollera 

studenternas lärande. Därtill anger Fong och Sims (2010) att de olika IKT-verktyg som 

användes i utbildningen till viss del undanröjde svårigheten att anpassa utbildningen i enlighet 

med studenternas olika sätt att lära. Vidare angavs att IKT gav varje enskild student 

möjligheten att genomföra den AIL-baserade utbildningen på det sätt hon eller han föredrog. 
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Fong och Sims (2010) för vidare fram att risken med en utbildning karaktäriserad av AIL-

baserat lärande med stöd av IKT, riskerar att försvåra lärandet för de studenter vilka inte är 

vana användare eller inte besitter tillräcklig kunskap för att använda IKT-verktyg. Därutöver 

framkommer att lärande organiserat genom AIL med stöd av IKT kan leda till att 

utbildningsanordnare upplever svårigheter och tidsbrist i avseende planering samt kontroll 

över kursplanerna.  

 

Utifrån sin studie drar Fong och Sims (2010) slutsatsen att AIL-baserat lärande inom högre 

utbildning med stöd av IKT framförallt är avhängigt att ämneskoordinatorer och lärare har 

förmågan att inta fem roller (pedagogisk, främjande, reglerande, vägledande samt 

nätverksbyggande roll). Den första rollen rör utvecklingen av möjligheter till lärande genom 

IKT; den andra handlar om att underlätta och främja studenters kritiska tänkande samt 

underlätta nätbaserade diskussioner; den tredje tar upp vikten av att komponera välfungerande 

team som kan diskutera ihop; den fjärde handlar om att fungera som handledarstöd för 

studenter; och den femte skildrar betydelsen av att såväl ämneskoordinatorer som lärare 

ansvarar för att upprätthålla intressenters fortsatta upplevda värde av det AIL-baserade 

lärandet.                

 

AIL-relaterade utgångspunkter 
Inom ramen för denna masteruppsats har diskussionen kring AIL-baserat lärande, tillsammans 

med IKT för utbildning och lärande, en viktig funktion. Bakgrunden till detta är att det 

existerar paralleller mellan det sätt som det regionaliserade läkarutbildningen vid Umeå 

universitet valt att organisera läkarutbildningen och relaterade aktiviteter samt de premisser 

som AIL bygger på. Eftersom ett huvudsakligt syfte med läkarutbildningen är att förbereda 

studenterna på en medicinsk yrkesutövning – och därmed även förse studenter med relevant 

IKT-kompetens samt övriga kompetenser nödvändiga för den medicinska yrkespraktiken – 

anses AIL fungera som ett lämpligt analytiskt verktyg för att förklara och analysera detta 

arbete.  Genom att anknyta masteruppsatsen till AIL-fältet är intentionen att konceptet kan 

utgöra ett betydelsefullt verktyg i, framförallt, masteruppsatsens diskussionsavsnitt. Vidare 

anses det teoretiska avstampet i AIL-baserat lärande i synnerhet vara värdefullt då det kan 

bidra till djupare problematisering avseende ledningspersonernas uppfattningar, resonemang 

och arbete vad gäller att, på ett bra sätt, organisera för och åstadkomma läkarstudenters 

transition från utbildning till yrkesprofession. 
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UPPSATSENS EMPIRISKA KONTEXT 
 

 
I detta avsnitt redogörs för studiens kontextuella aspekter samt den bakomliggande forskning vilken ligger till 

grund för masteruppsatsen. Dessutom beskrivs det kunskapsbidrag studien förväntas kunna generera. 
 

 

Utgångspunkter 
Läkarutbildningen vid Umeå universitet har med början 2009 genomgått en omorganisation. 

Från att läkarutbildningen tidigare genomförts enbart på campus vid Umeå universitet fattades 

beslutet att, som första lärosäte i Sverige (jmf Pettersson et al., 2013), regionalisera 

utbildningen (Pettersson, 2013). Läkarutbildningens kliniska terminer skulle nu bedrivas på 

fyra orter. Ett viktigt incitament här var att utbildningen i hög utsträckning skulle ske genom 

implementering och användning av IKT i undervisningen. Med undantag för terminen då 

läkarstudenterna genomför det självständiga examensarbetet (termin 10), förlades med start 

höstterminen 2011 två och ett halvt års studier (det vill säga tiden för den kliniska 

praktiktjänstgöringsterminen) antingen i Umeå eller vid ett landsbygdssjukhus i Östersund, 

Sundsvall alternativt Sunderbyn.  Petterssons (2013) artikel tar sin utgångspunkt i den 

förändringsprocess som regionaliseringen av läkarutbildningen medför. Petterssons (2013) 

artikel utgör en central utgångspunkt i föreliggande uppsats vilken kan förstås som en typ av 

uppföljningsstudie av Petterssons (2013) forskning.  

 

Utifrån ett ledningsperspektiv var intentionen med Petterssons (2013) forskning att undersöka 

de motsättningar (kontradiktioner) som uppstod vid implementeringen av den regionaliserade 

läkarutbildningen, en utbildning som alltså vilar tungt på stödet från IKT. För att identifiera 

spänningar och motsättningar vid implementeringsprocessen användes som huvudsaklig 

metod för datainsamling en kombination av observationer och intervjuer med centrala aktörer 

inom den regionaliserade läkarutbildningens ledningsgrupper. Aktörerna som intervjuades 

utgjorde även en del i det regionaliserade läkarutbildningens lärarpersonal. Studiens resultat 

kom att utgöras av dels två huvudsakliga grundteman respektive sju underteman vilka 

återknöt till de två grundtemana. Grundtema 1 benämndes ”Motsättningar” och grundtema 2 

”Perspektiv kring synliggjorda motsättningar” (Pettersson, 2013, s. 6, egen översättning).  

 



23 

Det första undertemat inom grundtema 1, ”Användningen av nya digitala 

undervisningsverktyg”, påvisar bland annat önskemål att ersätta de dåvarande och frekvent 

förekommande katedrala föreläsningarna i utbildningen med inspelade digitaliserade 

föreläsningar upplagda på nätet. Motivet här var att åstadkomma interaktiva 

undervisningsmiljöer vari studenter från samtliga fyra utbildningsorter kunde erbjudas och 

genomgå sin utbildning på för alla utbildningsorter lika villkor. Det andra undertemat 

tilldelades namnet ”Djupt förankrade rutiner” och beskriver motsättningar mellan lärare och 

ledande aktörer i fråga om motiv för implementeringen av IKT i syfte att förändra dåvarande 

undervisningsmetoder. Undertema 3, ”Kompetens och genomförandeformer” anger de 

identifierade motsättningarna i termer av lärares motvilja till att förändra sina sätt att 

undervisa på. Här beskrivs även lärares motsättning till att implementera IKT i sin 

undervisning. Nästa undertema, ”Synliggörandet av redan existerande problem”, beskriver 

dolda problem vilka uppenbarades då regionaliseringen av läkarutbildningen genomfördes.  

 

I det första undertemat för grundtema 1, ”Självutvärdering och verktyg för kontroll”, beskrivs 

hur implementeringen av IKT medförde att lärare började diskutera problem relaterade till sin 

undervisning. Det andra undertemat, ”Tid och ansträngning”, handlar till exempel om centrala 

aktörers motstånd i fråga om att driva igenom implementeringen.  I det sista undertemat, 

”Motsägelser som en förändringskatalysator”, anges att de stridigheter och problem som 

identifierades vad gäller lärares användning av IKT för undervisning även kom att uppfattas 

som ett verktyg för att både medvetandegöra och lösa problem relaterade till den pedagogiska 

praktiken. Nedan presenteras en tabell (Tabell 1) vilken sammanfattar Petterssons (2013) 

huvudteman och underteman. 
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Grundteman Underteman 
 
1) Motsättningar 

 
1) Användningen av nya digitala 

undervisningsverktyg 
 

2) Djupt förankrade rutiner 
 

3) Kompetens och genomförandeformer 
 

4) Synliggörandet av redan existerande 
problem 
 

 
2) Perspektiv kring synliggjorda motsättningar 

 
1) Självutvärdering och verktyg för 

kontroll 
 

2) Tid och ansträngning 
 

3) Motsägelser som en 
förändringskatalysator 
 

Tabell 1: Sammanställning av grundteman och underteman utarbetade av Pettersson (2013) 

 

Som kan urskiljas från redogörelsen ovan visar resultaten i Petterssons (2013) studie att 

implementeringen av IKT i ett regionaliserat läkarprogram är en mångfacetterad och komplex 

process, i synnerhet utifrån ett ledningsperspektiv. En enligt Pettersson (2013) betydelsefull 

slutsats i sin studie är att såväl kulturella som strukturella problemställningar har en 

avgörande påverkan på framgångsrik implementering av IKT i regionaliserade läkarprogram. 

För att förverkliga framtidssyner och målbilder relaterat till IKT och lärande mellan olika 

lärosäten som är en del av regionaliserade läkarutbildningar krävs ytterligare dialog mellan 

intressenter inom regionaliserade läkarutbildningar (Pettersson, 2013). 

 

Uppsatsens fokus och kunskapsbidrag 
Föreliggande uppsats tar alltså sin utgångspunkt i Petterssons (2013) forskning. Målsättningen 

med denna uppföljningsstudie är att identifiera de centrala ledningsaktörernas (vilka i flera av 

fallen även utgjorde respondenter i Petterssons (2013) studie) uppfattningar vad gäller det sätt 

på vilket implementeringen av IKT kommit att inverka på den regionaliserade 
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läkarutbildningen vid Umeå universitet. Anledningen till detta fokus är tvåfaldig. I första hand 

förefaller det existera ett behov av longitudinell vetenskapligt förankrad kunskap som rör de 

effekter implementering av IKT har inom medicinsk högre utbildning (jmf Pettersson & 

Olofsson, 2013). Därtill verkar den generella kunskapen kring regionaliserade läkarprogram 

med stöd av IKT vara delvis bristfällig och det tycks bitvis råda en avsaknad vad gäller 

välutvecklade och kvalitativt präglade teoretiska ramverk och forskningsansatser (jmf Masters 

& Ellaway, 2008) vilka kan användas för att minska kunskapsluckan i termer av den 

organisationsförändring som implementeringen av IKT medför. Kunskapsluckan i 

kombination med tendensen inom forskning att relativt sällan utgå från kvalitativa 

forskningstraditioner i medicinsk högre utbildning är faktorer som belyses av Oliver et al. 

(2007) (refererad i Masters och Ellaway, 2008, s. 486): 

 

Despite the ongoing quantity and quality of e-learning research, we are still 

far from having all the answers; indeed, we often struggle to do more than 

refine and improve the questions we ask. A particular challenge for medical 

educational research is the domain’s deep commitment to the positivist 

tradition that still tends to employ and value quantitative over qualitative 

methods. In these situations e-learning research has an essential role to play 

in the development of critical approaches to the ways education can be 

advanced or held back by technology adoption or rejection. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

 
I detta avsnitt ges en introduktion till det så kallade TPACK-ramverket vilket utgör det huvudsakliga 

analysverktyget i studien. Därtill beskrivs masteruppsatsens teoretiska utgångspunkter relaterade till ramverket. 
 

 

Technological Pedagogical and Content Knowledge 
Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) (se Figur 2) är ett teoretiskt 

ramverk vilket syftar till att studera olika typer av kunskapsområden (även kallat 

kunskapsdomäner) lärare behöver för att, med stöd av IKT i undervisningen, genomföra 

pedagogiskt väl genomtänkt utbildning (Mishra & Koehler, 2006). Ramverket utvecklades 

först av Schulman (Schulman, 1986; Schulman, 1987) med intentionen att studera lärares 

pedagogiska och ämnesrelaterade kunskaper (då under benämningen PCK). IKT har dock 

förändrat det sätt på vilket undervisning kan bedrivas. Mot denna bakgrund utvecklade Mishra 

och Koehler Schulmans ursprungsmodell genom att integrera kunskapsområdet Technology 

Knowledge i ramverket. Det av Mishra och Koehler utvecklade TPACK-ramverket är idag ett 

väletablerat ramverk inom forskningsområdet med fokus på lärares kunskapsnivåer (se till 

exempel Voogt Fisser, Pareja Roblin, Tondeur och van Braak, 2013a). I enlighet med Voogt 

et al. (2013a) förkortades ramverket ursprungligen TPCK men ändrades 2007 till TPACK 

eftersom att denna beteckning på ett bättre sätt ansågs inkapsla det samspel och ömsesidiga 

beroende som råder mellan respektive kunskapsdomän. Detta är även anledningen till varför 

förkortningen TPACK, snarare än enbart TPCK, används i föreliggande masteruppsats. 

 

TPACK-ramverket inbegriper totalt 3 kunskapsdomäner vilka anses centrala för lärares 

förmåga att bedriva god undervisning; Technological Knowledge (TK), Pedagogical 

Knowledge (PK), Content Knowledge (CK). Den första kunskapsdomänen, TK, används för 

att undersöka lärares kunskapsnivå vad gäller såväl avancerade som relativt okomplicerade 

IKT-verktyg. I den pedagogiska domänen riktas intresset istället mot lärares pedagogiska 

kompetens; det vill säga kunskap om metoder och aktiviteter som är ämnade för undervisning 

och lärande. Den sista kunskapsdomänen, CK, används för att fastställa lärares 

ämnesrelaterade kunskaper och i synnerhet kunskaper i form av centrala koncept och teorier 

inom det aktuella ämnet. Det som gör TPACK till ett användbart ramverk är att det dels 

möjliggör studie av lärares separata kunskapsnivåer (TK, PK och CK) samtidigt som 
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ramverket, genom att integrera kunskapsdomänerna, möjliggör studerande av lärares 

kombinerade kunskapsnivå av domänerna (TCK, TPK, TPC och TPACK). 

 

Voogt et al. (2013a) har genomfört en forskningsöversikt med intentionen att analysera den 

vetenskapliga litteraturens teoretiska grund samt den praktiska användningen av TPACK 

inom ramen för utbildning och lärande. Forskningsöversikten bygger på analys av totalt 56 

TPACK-relaterade artiklar och ger en tydlig beskrivning och analys av vilka inriktningar och 

fokus som är främst förekommande i studier som använder TPACK-ramverket. I översikten 

framkommer att så kallade självbedömningar och självutvärderingar tillhörde vanliga 

analysmetoder för att undersöka och fastställa individers nivå av TPACK. Detta menar Voogt 

et al. (2013a) kan innebära svårigheter eftersom dylika mätningsmetoder av TPACK tenderar 

att uteslutande fokusera på mätning av de teknologiska samt pedagogiska 

kunskapsdomänerna. För att bättre kunna fastställa kunskapsnivån av till exempel lärares 

TPACK föreslår författarna att lärare behöver, till skillnad från självbedömningar, ges 

möjligheten att praktiskt påvisa hur de arbetar för att främja utbildning och lärande. 

 

Ytterligare resultat från Voogt et al. (2013a) med bäring på föreliggande masteruppsats, 

behandlar relationen mellan lärares pedagogiska och teknologiska kunskapsdomäner. 

Författarna anser att en lärares pedagogiska föreställningar och pedagogiska argumentation 

har stor inverkan på hur läraren kommer att använda teknologi för utbildning och lärande 

(Voogt et al., 2013a). Forskningsöversikten visar vidare att vetenskapliga studier kring 

begreppet TPACK karaktäriseras av tre huvudsakliga och gemensamma uppfattningar om 

ramverket. Dels existerar en föreställning som innebär att TPCK förstås som en utvecklad 

eller förlängd version av PCK. Den andra uppfattningen forskarna identifierade är tolkningen 

av TPCK som en unikt utpräglad, och klart avgränsad, kunskapsdomän. En gemensam faktor 

för de två förstnämnda uppfattningarna är således synsättet att TPCK är en fristående 

kunskapsdomän i förhållande till TPACK. Den tredje viktiga uppfattningen som 

utkristalliserades från forskningsöversikten inkluderar betraktelsesättet att TPACK (till 

skillnad från TPCK) fungerar som en modell för att studera samspelet, skärningspunkterna 

och relationerna mellan kunskapsdomänerna (Voogt et al., 2013a).  
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Figur 2: Illustration av TPACK-ramverket med utgångspunkt i Mishra & Koehler (2006) 

 

Kritik mot TPACK-ramverket 
Som redogörelsen ovan antyder utgör TPACK-ramverket en förhållandevis komplex och 

mångfacetterad modell för att i sin ursprungliga innebörd undersöka lärares teknologiska, 

pedagogiska och ämnesrelaterade kunskapsnivåer. Trots det faktum att ramverket legat till 

grund för ett flertal systematiska och vetenskapligt intressanta studier kring till exempel 

implementeringen av IKT i undervisning, har kritiska röster höjts beträffande ramverkets 

pålitlighet. Forskning har till exempel visat att TPACK-ramverket i sig inte utgör en 

tillräckligt god grund för att förbättra och stärka implementeringen av IKT i undervisning och 

lärande (jmf Voogt et al., 2013b).  

 

I forskning av Graham (2011) presenteras en redogörelse över några av de svårigheter och 

utmaningar TPACK-ramverket sammankopplats med. Författaren tar framförallt 

utgångspunkt i de olika TPACK-relaterade synsätt som presenterats i forskning och diskuterar 

möjliga konsekvenser och framtida teoriutvecklingar dessa kan generera. Till exempel hävdar 

Graham att det finns ett stort behov av att ytterligare definiera och klargöra Schulmans 
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ursprungsbegrepp, PCK. Anledningen till detta är att begreppet PCK betraktat som en del i 

TPACK, enligt Graham (2011), är otydligt och ibland inte tolkas och förstås på enhetligt vis 

bland forskare inom detta fält. Detta kan enligt Graham (2011) resultera i betydande 

svårigheter vad gäller att faktiskt mäta individers nivå av PCK.  

 

Kritik har även riktats mot att de ingående elementen i TPACK (teknologisk-, pedagogisk-, 

och ämnesrelaterad kunskap) är högst komplexa och ger en begränsad effekt på ramverket 

(Graham, 2011). I alla former av vetenskapliga arbeten finns ett behov av att inkludera, samt 

tydligt definiera, samtliga teoretiska enheter vilka anses relevanta för det fenomen som ämnas 

studeras (Graham, 2011). Mot denna bakgrund anser Graham (2011) vidare att en otydlig 

definition av TPACK-ramverkets ingående delar riskerar att leda till att ramverket uppfattas 

som alltför enkelt och att det komplexa samband som råder mellan kunskapsdomänerna inte 

synliggörs. I diskussionen kring detta kritiska perspektiv på TPACK anger Graham (2011, s. 

1955) sammanfattningsvis att:  

 

… it is clear that in order for the model [TPACK] to be viable long term, it 

must lead researchers and practitioners to understand the constructs in more 

depth without becoming so complicated that it is inaccessible to all but a 

few elite researchers. 

 

I sin kritik mot TPACK påpekar Graham (2011) att en ytterligare begränsande faktor för att 

använda ramverket är svårigheten att utröna gränser mellan kunskapsdomänerna (såväl de 

enskilda som de kombinerade kunskapsdomänerna). Att en central utmaning med den 

moderna versionen av TPACK-ramverket är det faktum att de olika kunskapsdomänerna i 

ramverket (det vill säga TCK, TPK, TPC, PCK, TPCK och TPACK) inte är möjliga att 

urskilja eller separera från varandra. Mot bakgrund av detta uppmanar Graham (2011) till ett 

utvidgat samarbete mellan forskare med målet att beskriva hur varje enskild komposition av 

kunskapsdomäner är relaterade till och skiljer sig från varandra.  

 

Författaren av denna masteruppsats har uppmärksammat och är medveten om den kritik som 

riktats mot TPACK-ramverkets pålitlighet. Anledningen till varför kritiken redogjorts för är 

att den sannolikt ytterligare bidrar till läsarens förståelse för TPACK-ramverkets komplexa 

karaktär. För att eliminera de risker som presenterats ovan har författaren strävat efter att, 



30 

framförallt i i resultatredogörelsen, gruppera åsikterna i enlighet med de kunskapsdomäner 

utsagorna tillhör.  

 

TPACK-relaterade utgångspunkter 
I denna masteruppsats kommer TPACK-ramverket att användas i en variant som varit 

tämligen vanligt förekommande i tidigare forskning (det vill säga som ett ramverk för att 

studera de kunskapsdomäner vilka är centrala för lärares i målsättningen att bedriva god 

undervisning). Intentionen i denna masteruppsats är mer precist att använda TPACK som 

teoretiskt ramverk för att möjliggöra analys och tolkning av intervjuer med centrala 

ledningsaktörer inom den regionaliserade läkarutbildningen. Förhoppningen är framförallt att 

ramverket kan fungera som ett analytiskt verktyg för att bilda kunskap om vilken inverkan 

lärares pedagogiska-, teknologiska- samt ämnesrelaterade kunskapsnivåer har i relation till 

läkarstudenters övergång mellan högre medicinsk utbildning och en medicinsk 

sjukvårdspraktik. Valet av denna teoretiska ansats är mer precist ämnat för att bringa djupare 

förståelse kring hur ledningsaktörer resonerar och agerar i relation till hur lärare inom den 

regionaliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet hanterar frågor som rör teknologi, 

pedagogik och ämneskunskaper. Förhoppningen är även att TPACK-ramverket kan fungera 

som en utgångspunkt för att undersöka den sammanflätade frågeställningen om hur 

ledningspersoner upplever läkarstudenternas möjlighet att utveckla relevant digital kompetens 

vilken möjliggör deras transition från utbildning till en i många fall digitaliserad medicinsk 

professionell yrkesutövning. Noteras kan avslutningsvis att masteruppsatsen inspirerats av 

Voogt et als. (2013a) tredje och sistnämnda uppfattning, det vill säga att TPACK-ramverket 

betraktas som en modell för att studera samspelet, skärningspunkterna och relationerna mellan 

kunskapsdomänerna.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 
Detta avsnitt i masteruppsatsen redogör för studiens fokus. Därtill presenteras masteruppsatsens syfte och 

frågeställningar. 
 
 

Studiens fokus 
Studiens huvudsakliga fokus är att, utifrån ett organisationsperspektiv, undersöka de åsikter 

och uppfattningar centrala ledningsaktörer inom läkarutbildningen vid Umeå universitet ger 

uttryck för avseende på vilket sätt implementeringen av IKT har inverkat, och fortfarande 

inverkar på, arbetet med att organisera och genomföra utbildningen. Ett annat fokus i 

föreliggande masteruppsats är att genomföra en uppföljning av Petterssons (2013) studie 

(redovisad ovan). Uppföljningen kommer dock genomföras med delvis andra utgångspunkter 

jämfört med de Pettersson utgick från i sin studie. I denna masteruppsats kommer TPACK-

ramverket används för att analysera data insamlad från centrala ledningspersoner inom den 

regionaliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet.  

 

Syfte 
Syftet med denna masteruppsats är att identifiera och förstå de uppfattningar som centrala 

ledningspersoner inom läkarutbildningen vid Umeå universitet uttrycker avseende hur IKT 

inverkar på utbildningens design, innehåll och genomförande samt förstå vilka uppfattningar 

dessa personer ger uttryck för vad gäller att förbereda studenterna för framtida 

professionsutövning i en digitaliserad medicinsk sjukvårdspraktik. 

 

Frågeställningar 
• På vilka sätt har implementeringen av IKT påverkat organiseringen av den 

regionaliserade läkarutbildningen? 

• Vilka utmaningar respektive möjligheter upplever aktörerna med implementeringen av 

IKT? 

• Hur har implementeringen av IKT, sett ur ett tidsperspektiv, påverkat organiseringen 

av den regionaliserade läkarutbildningen samt förändrat ledningspersonernas åsikter 

och uppfattningar? 
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• På vilket eller vilka sätt arbetar ledningsaktörer för att möjliggöra studenterna att bli 

digitalt kompententa i transitionen mellan utbildning och den kommande 

professionsutövningen? 
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METOD 
 

 
Föreliggande sektion beskriver uppsatsens metodmässiga utgångspunkter. 

 

 

Urvalsprocess 
För att kunna besvara studiens frågeställningar och syfte togs beslutet att kontakta personer i 

ledande befattning inom den regionaliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet. Totalt 

identifierades tio personer inom ledningsgruppen vars arbetsuppgifter och ansvarsområden 

var kopplade till organisering och styrning av läkarutbildningens innehåll och genomförande. 

Anledningen till varför dessa personer kontaktades i egenskap av relevanta respondenter i 

föreliggande studie var att samtliga omtalades besitta erfarenhet och omfattande kunskap 

kring att leda den omorganiseringsprocess som regionaliseringen av läkarutbildningen vid 

Umeå universitet inneburit.3 I ett tidigt skede av uppsatsprocessen skickades ett e-mail 

innehållandes en förfrågan om medverkan i studien till respektive ledningsaktör. Detta e-mail 

innehöll även information som beskrev studiens inriktning, omfattning och planerade 

tidsperiod. Samtliga individer angav i sitt svar att de var intresserade av att medverka i 

studien. På grund av hög arbetsbelastning och tidsmässiga skäl valde sex individer att inte 

medverka i studien och urvalet kom därmed att bestå av totalt fyra ledningsaktörer.  

 

Val av metod 
Syftet med föreliggande uppsats var att identifiera och förstå de uppfattningar som centrala 

ledningsaktörer inom den regionaliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet gav uttryck 

för avseende hur IKT inverkar på utbildningens design, innehåll och genomförande. Mot 

bakgrund av att majoriteten av de i initialskedet utvalda ledningsaktörerna inom utbildningen 

vid tidpunkt för datainsamling inte befann sig på samma geografiska plats som författaren av 

denna uppsats samt därutöver, i några av fallen, avböjde erbjudandet att genomföra 

telefonintervjuer ansågs kvalitativt präglade forskningsansatser mest lämpliga för att besvara 

studiens syfte. I enlighet med till exempel Merriam (1995), kan kvalitativa forskningsmetoder 

bidra till att klargöra och skapa förståelse för ett specifikt fenomen samt till att identifiera och 
                                                
3 Anders D. Olofsson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, vetenskapligt ansvarig för Petterssons 
forskningsprojekt, konsulterades för att erhålla information om relevanta och potentiella respondenter. 
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förstå individers unika åsikter. Datainsamlingsmetoden kom slutligen att utgöras av 

frågeformulär och telefonintervjuer med fyra över tid centrala ledningsaktörer inom 

läkarutbildningen.  

 

Frågeformulär och telefonintervjuer: förberedelse och 

genomförande 
Data samlades in genom frågeformulär med två respondenter respektive telefonintervjuer med 

två respondenter. Respondenterna som intervjuades besatt mycket goda erfarenheter och 

kunskaper i termer av regionaliseringen av läkarprogrammet med stöd av IKT. Detta 

framförallt eftersom de tidigt i regionaliseringsprocessen var aktivt involverade i arbetet med 

att omorganisera och planera läkarutbildningen med hjälp av IKT. Ledningsaktörer vilka i 

sina email-svar om deltagande uppgav att de var intresserade av en telefonintervju kom 

således att kontaktas via telefon. Under dessa telefonsamtal bestämdes tid och datum för när 

intervjun skulle äga rum. Telefonintervjuerna präglades av semistrukturerad karaktär (jmf 

Dalen, 2007). Den huvudsakliga anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer 

grundas i att intervjuformen ger intervjuaren möjligheten att ställa öppna frågor (Dalen, 2007; 

Kvale, 1997); en aspekt vilken ansågs särskilt betydelsefull för att till exempel erhålla 

information om de möjligheter respektive utmaningar respondenterna sammankopplade med 

implementeringen av IKT i den regionaliserade läkarutbildningen. Den ena telefonintervjun 

varade i cirka 45 minuter och den andra i en timme och 15 minuter. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. Totalt omfattade det transkriberade intervjumaterialet från 

telefonintervjuerna 16 sidor (Times New Roman, teckenstorlek 12 och enkelt radavstånd). 

Frågeformulären från två respondenter omfattade 4 sidor (Times New Roman, teckenstorlek 

12 och enkelt radavstånd). Även frågeformulären baserades, i sin helhet, på samma 

intervjuguide (se Bilaga 1) som låg till grund för de semistrukturerade telefonintervjuerna. De 

frågeteman som intervjuguiden kom att innehålla skrevs fram mot bakgrund av de 

sammantaget bedömdes ge goda möjligheter att samla in data som skulle kunna ligga till 

grund för arbetet att i uppsatsen besvara studiens syfte och frågeställningar (jmf Dalen, 2007). 

Därtill eftersträvades att intervjuguidens frågeteman skulle möjliggöra att utsagor och åsikter 

kopplade till uppföljning av Petterssons (2013) studie skulle kunna framträda samt att 

respondenternas redogörelser därutöver skulle vara möjliga att analysera med hjälp av det 

teoretiska ramverket. 
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Kodningsprocess 
Innehållsanalys (jmf Dalen, 2007) tillämpades för att koda och analysera den data som 

samlades in via telefonintervjuer och frågeformulär. Det transkriberade materialet 

(telefonintervjuerna och frågeformulären) lästes först igenom i sin helhet.  Därefter, genom så 

kallad öppen kodning (jmf Dalen, 2007), kategoriserades det insamlade materialet in i ett antal 

teman. Det huvudsakliga syftet med öppen kodning är, i enlighet med Dalen (2007, s. 76) ”… 

att identifiera begrepp som även kan ingå i kategorier”. De koder som användes i den öppna 

kodningsprocessen baserades i sin helhet på de utsagor och åsikter som synliggjordes i det 

transkriberade datamaterialet. Mer precist genomfördes kodningsprocessen på så vis att 

respondenternas samtliga utsagor kodades och därefter indelades dessa koder i olika 

kategorier. Kategorierna i sin tur baserades på de i intervjuguiden ingående frågeteman (se 

Bilaga 1). Det vill säga (1) utsagor relaterade till IKT-användning i medicinsk utbildning, (2) 

utsagor relaterade till lärares kunskapsområden (TPACK-modellen) och (3) utsagor relaterade 

till övergången mellan utbildning och arbetsliv.  

 

Det kodade materialet kom slutligen att indelas i fem separata teman. Det första temat 

inbegriper respondenternas åsikter som relaterade till IKT-användning i medicinsk utbildning 

och i synnerhet upplevda organisationsförändringar till följd av IKT-implementeringen. Tema 

två innefattar åsikter vilka sammankopplades med respondenternas upplevda möjligheter med 

IKT-implementeringen vad gäller läkarutbildningens kunskapsinnehåll och genomförande. 

Det tredje temat inriktas istället mot respondenternas åsikter kring de utmaningar som 

förknippas med IKT-implementeringen vad gäller läkarutbildningens kunskapsinnehåll och 

genomförande. Vidare behandlar tema fyra de åsikter som relaterar till hur lärarnas 

teknologiska-, pedagogiska- respektive ämnesrelaterade kunskaper påverkar utbildningens 

utbildningsdesign och genomförande. Det sista och femte temat inbegriper åsikter relaterade 

till studenternas transition mellan utbildning och yrkesprofession.  

 

Validitet och reliabilitet 
”Validitet” och ”reliabilitet” är begrepp som ofta sammankopplas med den övergripande 

kvalitén i vetenskapliga studier (jmf Fejes & Thornberg, 2009). Validitet är ett begrepp som i 

huvudsak används för att avgöra sanningshalten i vetenskapliga studier och reliabilitet anger 

huruvida en studies mätningar genomförts med en hög grad av tillförlitlighet eller inte. Att 

uppnå hög validitet och reliabilitet har kontinuerligt eftersträvats i uppsatsarbetet. Till 
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exempel kan de identifierade respondenterna förstås som lämpliga i denna studie eftersom de 

besitter djupa kunskaper och lång erfarenhet i frågor som rör regionaliseringen av 

läkarutbildningen med stöd av IKT. Den kvalitativa forskningsmetoden användes för att 

utförligt kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Mot bakgrund av att uppsatsens 

analys tagit tydligt avstamp i ett inom forskning sedan tidigare väl beprövat teoretiskt ramverk 

(TPACK) i kombination med att uppsatsens avslutande diskussion genomförts med 

utgångspunkt i för studien relevant forskning, är förhoppningen att konklusionerna kan 

bedömas som tillförlitliga.  

 

Vidare, för att uppnå hög grad av tillförlitlighet, har författaren av denna studie inspirerats av 

de kriterier Guba och Lincoln (1994) anser ligga till grund för en hög grad av tillförlitlighet i 

vetenskapliga studier. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjligheten att bekräfta resultat (Guba & Lincoln, 1994). Eftersom studiens ingående 

respondenter besatt betydande erfarenheter av IKT-implementeringen i läkarutbildningen kan 

studiens resultat även sägas präglas av hög trovärdighet; respondenternas erfarenhet och 

kunskap om omorganiseringsprocessen har bidragit till att det i studien existerar en 

trovärdighet avseende deras beskrivningar av regionaliseringsprocessen och den där i 

tillhörande implementeringen av IKT. Därtill, eftersom författaren av denna uppsats strävat 

efter att ge en tydlig beskrivning av studiens kontextuella aspekter är det även möjligt att 

studien präglas av överförbarhet (jmf Guba & Lincoln, 1994).  

 

Analys och slutsatser kan förstås som att vara till potentiell nytta för andra läkarutbildningar 

vilka planerar att implementera IKT i utbildningen. Vidare kan uppsatsen bidra med kunskap 

med möjlighet att underlätta läkarstudenters transition från utbildning till yrkesprofession. 

Ytterligare, då författaren av denna masteruppsats på ett så tydligt vis som möjligt, 

eftersträvat att beskriva studiens tillvägagångssätt kan uppsatsen pålitlighet anses vara 

tämligen hög. Slutligen, mot den bakgrund att studiens analys genomförts med tydligt 

avstamp i ett teoretiskt ramverk (TPACK) synliggörs även hur studien förhoppningsvis 

uppfyllt Guba och Lincolns (1994) fjärde kriterium: möjligheten att bekräfta resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden  
Denna uppsats vilar på forskningsetiska hänsynstaganden och centrala principer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, utvecklade av Vetenskapsrådet (2002). 
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Dessa principer utgörs framförallt av fyra huvudkrav (informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet) vilka är utvecklade med den huvudsakliga 

målsättningen att skydda individer som deltar i forskningsstudier. I denna studie, med 

utgångspunkt i informationskravet, har samtliga respondenter informerats om uppsatsens syfte 

samt vilken roll de har i studien. Utifrån samtyckeskravet har respondenterna blivit meddelade 

att deras medverkan i studien varit frivillig. Därtill, i enlighet med konfidentialitets- och 

nyttjandekravet, har det insamlade datamaterialet enbart använts för forskningsändamål och 

respondenternas identiteter såväl som roller och positioner har anonymiserats.  

 

 



38 

RESULTAT 
 

 
I detta avsnitt redogörs för de resultat som framkom ur data insamlade via frågeformulär och telefonintervjuer med 

respondenterna. Resultatredovisningen baseras på de fem separata teman som genererades utifrån det kodade 
materialet. 

 

 

Tema 1: IKT-användning i medicinsk utbildning 
 

Organisationsförändringar och effekter till följd av IKT-implementeringen 
Gemensamt för samtliga respondenter i denna studie är uppfattningen att implementeringen 

av IKT i läkarutbildningen resulterat i betydande förändringar vad gäller organiseringen av 

utbildningen. En av respondenterna, R1, beskrev dock att vid startpunkt för IKT-

implementeringen hade ledningsaktörerna inom läkarutbildningen inte fattat något gemensamt 

beslut angående på vilket sätt IKT i själva verket skulle användas i relation till läkarstudenters 

lärande och utbildning. Respondenten beskrev vidare hur denne uppfattat implementeringen 

av IKT i läkarutbildningen likt ett förändringsarbete i ständig utveckling vari den initiala idén, 

utifrån ett organisations- och styrningsperspektiv, var att fokusera IKT-användningen mot att 

möjliggöra för läkarstudenterna olika former av webbaserade föreläsningar. Detta, i enlighet 

med respondenten, var ett försök att garantera likvärdig utbildning för studenter placerade vid 

läkarutbildningens samtliga fyra campus. I enlighet med respondenten kom organiseringens 

fokus emellertid att förändras. Anledningen till detta var särskilt att ledningsaktörerna blev 

medvetna om att enbart nya föreläsningsformer inte var den enda nödvändiga organisatoriska 

förändringen i kölvattnet av att IKT implementerades i utbildningen. R1 beskrev till exempel 

att behovet av att utveckla webbaserade studieportaler (var lärare kan ladda upp 

studiematerial och studenter kan tillgå materialet) och nya pedagogiska tankesätt (utöver de 

webbaserade föreläsningarna) kom att identifieras som centrala för att få till stånd en 

fungerande IKT-baserad undervisning: ”Vi såg det här som dominobrickor – det ena gav det 

andra, väldigt mycket” (R1).   

 

R4 redogjorde för liknande åsikter vad gäller de effekter implementeringen av IKT inneburit 

för styrning och organisation av läkarutbildningen. Respondenten angav särskilt att en av de 

mest påtagliga organisatoriska effekterna av IKT-implementeringen berörde 
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informationsspridningen mellan ledningsaktörer, lärare och studenter inom läkarutbildningen. 

Enligt R4 har till exempel studieportalen bidragit till att information som rör 

läkarutbildningens samtliga kurser på ett helt annat vis än tidigare tillgängliggjorts vilket i sig 

bidragit till en upplevelse hos lärare och studenter av en tydligare studiestruktur. 

Respondenten uttryckte mer precist att med tanke på det stora antal studenter, lärare och 

ledningsaktörer som är del av läkarutbildningen är en tydlig studiestruktur särskilt 

betydelsefull för organiseringen av utbildningen. Samma respondent gav uttryck för att 

ytterligare en viktig organisatorisk förändring som skett är att den övergripande kvalitén på 

undervisningen har höjts. Det som här åsyftades mer precist var att lärare inte längre är 

bundna till fysisk undervisning i föreläsningslokaler, att IKT har möjliggjort för lärare 

användningen av till exempel studieportalen i både undervisningssyfte och för att 

tillhandahålla studenter relevant studiematerial. R4 betonade därtill att IKT-implementeringen 

bidragit till att studenter får en snabb återkoppling på inlämningsuppgifter samt att lärare 

numera har en större frihetsgrad vad gäller att pröva nya pedagogiska metoder för 

examination och feedback. 

 

Tema 2: Upplevda möjligheter i relation till utbildningens 

kunskapsinnehåll och genomförande 
 

Möjligheter kopplade till studieportalen 
I respondenternas redogörelse för vilka möjligheter respektive utmaningar som förknippats 

med IKT-användning i relation till läkarutbildningens kunskapsinnehåll och genomförande 

valde de flesta att uppmärksamma den potential, snarare än utmaningarna, IKT medfört vad 

gäller hur läkarutbildningen har kommit att organiseras. Till exempel R3, som ska noteras 

även mer tydligt betonade svårigheten att identifiera konkreta utmaningar med IKT-

implementeringen i läkarutbildningen, ansåg att studieportalen med dess studierelaterade 

resurser ämnade för studenterna, har bidragit till att skapa gynnsammare förutsättningar för 

kursadministration. Vidare ansåg R3 att implementeringen bidragit till att lärare fått mer tid 

att ägna åt arbetsuppgifter som rör examination samt att undervisningen i mindre utsträckning 

än före regionaliseringsprocessen nu är beroende av att den sker i realtid. Detta tack vare de 

webbaserade föreläsningar som ges inom utbildningen. I diskussionen kring vilka möjligheter 

som sammankopplas med IKT-användningen i relation till utbildningens kunskapsinnehåll 

angav respondenten därutöver: 
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Möjlighet för studenten att använda portalens resurser inte bara på aktuell 

termin utan på alla terminer ger möjlighet till repetition och progress samt 

att snabbt hitta kunskap om sådant som är relevant för en aktuell patient 

men studeras på annan termin eller senare på aktuell termin. (R3) 

 

I likhet med R3, förde R4 ett resonemang som ringade in att IKT-användningen lett till att 

studenter nu har tillgång till kunskap dygnet runt, en aspekt som är särskilt betydelsefull för 

de studenter som planerar att läsa på inför skriftliga tentamen de ännu inte blivit godkända på. 

En öppen och nätbaserad studieportal medger tillgång till studiematerial från tidigare kurser 

vilket alltså här kommer till nytta. Respondenten angav även att det samlade kursmaterial som 

återfinns på studieportalen är att förstå som både en stor tillgång och en faktor vilken fungerat 

som ett viktigt komplement – ”… en bank som gör att de kan skaffa sig kunskap” (R4) – för 

studenterna då de genomför läkarutbildningens praktiska delmoment. Genom att kombinera 

den praktiska undervisningen med teoretiska studier (via studieportalen) får studenterna 

möjligheten att: ”anpassa sitt lärande till sin kliniska praktik” (R4). R4, som också gav uttryck 

för en mycket positiv inställning till de förändringar IKT-användningen inom 

läkarutbildningen har medfört i relation till utbildningens kunskapsinnehåll och 

genomförande, summerade sina erfarenheter enligt följande: 

 

[Implementeringen av IKT] har på något sätt öppnat och breddat de 

pedagogiska möjligheterna. Man har insett att man kan göra saker på många 

olika sätt. Man kan testa modeller och jag tycker att det har blivit en mycket 

bredare och större pedagogisk bredd. Innan var det väldigt mycket 

föreläsningar och Case och nu är vi mer interaktiva med studenterna och det 

testas nya modeller. Jag kan säga såhär angående regionaliseringen; jag 

förstår inte hur man skulle kunna ha gjort detta utan IKT. (R4) 

 

Utveckling av examinationer 
R2:s uppfattning var att implementering och användning av IKT inom läkarutbildningen 

medfört en tydlig möjlighet till förbättrade och mer effektiva studentexaminationer. Denna 

åsikt grundade respondenten framförallt i argumentet att IKT har en potential att möjliggöra 

problemformuleringar och uppgifter vilka är nära sammankopplade med den medicinska 
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yrkespraktik som studenterna i framtiden ska verka inom. Olika former av case samt andra 

typer av examinationsuppgifter kan utformas med hjälp av IKT-verktyg (såsom video eller 

olika typer av animeringar) och därmed bidra till att studenter får en både breddad och 

fördjupad förståelse för det aktuella ämne som studeras (R3). 

 

Ökad transparens och diskussion mellan aktörer inom läkarutbildningen 
En i utbildningssammanhang intressant aspekt som belystes av såväl R1 som R2 var att 

implementeringen av IKT i läkarutbildningen har intensifierat diskussionen mellan 

programmets centrala ledningsaktörer vad gäller olika typer av frågor som relaterar till 

undervisning och lärande. Till exempel R1 förklarade att den ökade användningen av IKT för 

lärande- och undervisningsändamål resulterat i beslutet att samtliga studenter skulle ges 

möjlighet att ta del av hela läkarutbildningens undervisningsmaterial, inte enbart 

undervisningsmaterial aktuellt för den kurs de studerade. Detta fördes fram som positivt för 

studenter som till exempel ska förbereda sig för omexamination eller som befann sig på 

praktik. Beslutet, utifrån R1:s redogörelse, bidrog alltså till ökad transparens och förbättrad 

översikt inom programmet. En effekt som aktörerna, före det att IKT-verktygen 

implementerades i läkarutbildningen, enligt R1 inte hade räknat med. Respondenten beskrev 

hur beslutet bidrog till att allt fler eftersträvade tydligare struktur i varje enskild kurs inom 

läkarutbildningen. Detta tog sitt uttryck till exempel genom att kursansvariga och övriga 

lärare initierade diskussioner som syftade till användningen av ett mer enhetligt språk i form 

av en konsekvent terminologi inom samtliga kurser samt en mer övergripande diskussion 

mellan aktörerna angående relationerna mellan undervisningsformer, kursmål och 

examination.  

 

Det som betonades bland respondenterna var att samtliga på läkarutbildningen, det vill säga 

både lärare, läkare på klinikerna som fungerade som handledare och studenter, skulle komma 

åt programmet. En betoning gjordes att kunna gå bakåt och framåt i programmets 

kunskapsinnehåll och struktur. Den ökade öppenheten och flexibiliteten ledde enligt 

respondenterna fram till funderingar runt progression, vad programmen innehöll och 

dubbelundervisning.  

 

Det var inte längre de slutna föreläsningssalarna utan nu låg mycket mer till 

allmänt beskådande. Större förståelse och större överblick och större liksom 
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diskussion om vad programmet innehöll […] Det ledde verkligen till väldigt 

mycket, en genomgång som jag tror inte hade kommit så snabbt och så lätt 

om man inte hade tydliggjort det här så väldigt mycket. För jag tror att 

[regionaliseringen av läkarutbildningen med stöd från IKT] bidrog helt 

plötsligt till att vi började titta på vad innehåller egentligen den här kursen? 

Korrelerar det till kursplanen? Korrelerar det till examination? Då började vi 

alla se det mycket tydligare. Det blev en mycket positiv bieffekt, jag tror att 

IT leder till att man kan klicka istället för papper och du får mycket 

snabbare uppfattning om vad som finns och då ser du alla de här analyserna 

mycket tydligare. (R1) 

 

Utsagan ovan från R1 gällande den ökande graden av diskussion mellan aktörerna på 

utbildningen förefaller möjlig att sammankoppla till de uppfattningar som till exempel R3 gav 

uttryck för. R3 angav bland annat att regionaliseringen av läkarutbildningen och därigenom 

den markanta ökningen av användningen av IKT till exempel resulterat i att lärare, i synnerhet 

lärare som undervisar på läkarutbildningens kliniska terminer, i högre omfattning än vad som 

tidigare varit fallet, inlett gemensamma resonemang och diskussioner kring frågor som 

exempelvis vilka ämnesområden som ska undervisas i samt de tillvägagångssätt och 

undervisningsmetoder som ska känneteckna lärarnas undervisning. I diskussionen kring denna 

fråga konstaterade R3 bland annat att ”[IKT] har inneburit en smärre revolution, 

paradigmskifte, för samsynen inom programmet”. Bakgrunden till detta sätt att betrakta ett 

intensifierat användande av IKT är enligt R3 att den ökade mängden tillgänglig information 

på studieportalen inte enbart inneburit ett värdefullt stöd för studenter utan även främjat 

lärarnas undervisningspraktik på läkarutbildningen. Lärarna kan nu ta del av att stora mängder 

kursrelaterad information finns tillgänglig på studieportalen. R3 påtalade att man nu ”kan se 

sitt eget bidrag i ett vidare perspektiv och får möjlighet till inspiration, som driver kvalitén i 

den egna undervisningen”. I diskussionen kring ökad transparens och diskussion inom 

läkarutbildningen uppgav R3 därtill att:  

 

[D]iskussioner har börjat föras mellan olika ämnen och kurser för att knyta 

samman innehåll och utveckla nya moment där man upplever att det finns 

brister i undervisningen. Den överblick som krävs för detta saknades förut 

när man inte hade tillgång till varandras material så samma enkla sätt. Att 

rekrytera ett antal nya lektorer vid regionaliseringsorterna har också 
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inneburit ett lyft. Nya ögon och nya idéer har smittat av sig på den ”gamla 

lärarkåren” i Umeå. (R3) 

 

Tema 3: Upplevda utmaningar i relation till utbildningens 

kunskapsinnehåll och genomförande 
 

Avsaknaden av tydliga utmaningar 
Som ovan beskrivits ansåg R3 att IKT-användning inom läkarutbildningen inte innebär några 

betydande problem eller utmaningar. Denne respondent förklarade sin ståndpunkt bland annat 

i termer av att: ”[L]äkarprogrammet är en yrkesutbildning där teori och praktik måste 

samverka för att ge en helhet. IKT ger en möjlighet till lärande inom specifika områden när 

praktisk tjänstgöring ger motivation” (R3). Liksom R3 angav R2 att det numera inte existerar 

några betydande utmaningar med IKT-användning inom läkarutbildningen: ”När det gäller 

utmaningar är det egentligen bara tid och intresse som avgör vad som blir gjort och hur 

snabbt” (R2). På frågan om vilka utmaningar R2 sammankopplar med IKT-användning i 

relation till programmets kunskapsinnehåll angav respondenten att det existerar en skillnad 

vad gäller IKT-användning mellan läkarutbildningens regionaliserade terminer och 

utbildningens praktikorienterade delmoment. Anledningen till varför intresset av IKT-

användning för lärande och utbildning bland studenter såväl som lärare är mindre under de 

prekliniska terminerna menar R2 grundas i det faktum att denna specifika del av utbildningen 

inte bedrivs vid några av landsbygdssjukhusen utan i sin helhet vid Umeå universitet. I sin 

argumentation angav R2 därtill att utbildningens kliniska moment har potentialen att 

förbättras ytterligare under förutsättning att pedagogiken ändras; detta bland annat genom att 

använda internet på ett mer genomtänkt vis i undervisningen.  

 

Lärarnas transformation 
R1 beskrev att under inledningsfasen av läkarutbildningens regionalisering synliggjordes att 

en av de mest påtagliga utmaningarna med implementering och användning av IKT, i relation 

till utbildningens kunskapsinnehåll, var lärarnas inställning till den förändring av 

undervisningen som IKT medförde. R1 förklarade att: ”De stora utmaningarna var ju att 

omvända lärarna”. Respondenten förklarade vidare att det, inom stora delar av lärarkåren, 

initialt existerade en form av motstånd till undervisning distribuerad via IKT-verktyg. Vidare 
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förklarades att det fanns en uppfattning bland flera lärare att implementering och användning 

av IKT i undervisningen därtill innebar förändrad undervisningspedagogik. Lärarnas 

föreställning att implementeringen av IKT skulle medföra nya pedagogiska 

undervisningsformer grundades även i det faktum att studieportalen tillgängliggjorde för 

studenterna hela utbildningsprogrammets kursmaterial. R1 menade att det motstånd som 

lärarna gav uttryck för i relation till undervisning med hjälp av IKT, i första hand, inte 

grundades i att lärarna själva ansåg sig besitta låg nivå av teknologisk kunskap utan snarare i 

lärarnas traditionella förhållningssätt och syn på undervisning. Med andra ord betydde det att 

dessa lärares undervisningsfilosofi inrymde en uppfattning om att mest lämpliga 

undervisningsmetod var lärarledda föreläsningar. 

 

Det var ett stort motstånd och även mot tekniken som sådan 

[regionaliseringen av läkarutbildningen med stöd från IKT] skulle bli 

någonting bra. Men det är klart att det var ju stora variationer också, vissa 

var ju väldigt entusiastiska från början och andra var ju direkt negativa.  

(R1) 

 

Även R4, i sitt resonemang kring utmaningarna med IKT-användningen ur ett 

framtidsperspektiv, berörde lärarnas undervisning med hjälp av IKT. Respondenten påtalade 

bland annat att lärarnas tämligen höga medelålder till viss del kan tänkas återspegla deras 

relativt låga nivå av digital kompetens. R4 beskrev därtill att en central utmaning för 

läkarutbildningen är att det idag existerar betydande skillnader vad gäller hur ofta lärare väljer 

att undervisa med hjälp av olika former av IKT-verktyg. Vissa lärare, fortsatte R4, har sedan 

starten av regionaliseringen förändrat hela sin undervisning genom IKT medan andra 

fortfarande föredrar traditionella föreläsningar. En potentiell risk för studenter vars lärare i 

synnerhet tenderar att undervisa genom katedrala föreläsningar är att studenterna inte får 

tillgång till värdefullt studiematerial via studieportalen, ett studiematerial som kan fungera 

som ett betydelsefullt komplement till de lärarledda föreläsningarna. Sammanfattningsvis 

skildrade R4 både variationen och lärarnas allmänna inställning till IKT-användning på 

följande vis: 

 

Det är ju som ett tåg kan man säga. Där några sitter i loket och kör och 

några sitter långt fram i restaurangvagnen och tycker det är jättekul, och 
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några sitter i de sista vagnarna och vill hellre köra bil. Det är ju fortfarande 

så kan man säga. (R4) 

 

Struktur och uppdatering av utbildningsresurser 
R4 talade för att studieportalen på ett omfattande vis medverkat till lärares och studenters 

upplevelse av tydligare studiestruktur, men framförde dock även att användningen kan 

betraktas som en central utmaning inom läkarutbildningen. Enligt respondenten riskerar 

lärares ökade användning av IKT för utbildningsändamål till exempel resultera i att lärare 

publicerar studiematerial med avsikten att enbart möta de enskilda kursernas förväntade 

studieresultat. I enlighet med R4 är en sådan situation problematisk eftersom den inte ger 

studenterna tillgång till extra studiematerial och därmed möjligheten till mer djupinriktat 

lärande inom till exempel olika sjukdomstillstånd eller behandlingsformer. Respondenten 

ansåg därutöver att ytterligare en utmaning med IKT-användning inom läkarutbildningen är 

att det digitala undervisningsmaterial som studenterna har tillgång till via studieportalen 

snabbt föråldras och på så vis riskerar att bli inaktuellt. Mot bakgrund av att den medicinska 

yrkesprofessionen präglas av forskning och ständig kunskapsutveckling är det, enligt R4, 

viktigt att det studiematerial studenterna har tillgång till uppdateras regelbundet och därmed 

speglar både den medicinska forskningsfronten och en modern yrkespraktik. 

 

Tema 4: Lärares kunskapsnivåer 
 

Lärares teknologiska kunskaper 
Samtliga respondenters utsagor vittnar om att det råder en relativ samstämmighet kring att 

nivån på lärares teknologiska kunskaper, från starten av regionaliseringen av 

läkarutbildningen fram till idag, i hög omfattning har varierat. Till exempel R3 ansåg att 

samtliga lärare vid läkarutbildningen går igenom en ”utvecklingsprocess” (R3) när de börjar 

undervisa med hjälp av olika former av IKT-verktyg. R2 resonerade enligt följande: 

 

Nivån på IT kunskaperna varierar mellan lärarna. Vissa äldre lärare har 

svårt att ta till sig teknologi – man arbetar fortfarande i gamla hjulspår. 

Detta gäller främst lärarna vid preklin [de prekliniska terminerna] som inte 

tvingats in i [IKT] på samma sätt som de lärare som är aktiva på klin 

terminerna [de kliniska terminerna]. (R2) 
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I denna fråga framförde R4 ett liknande argument. Respondenten ansåg att ett flertal lärare vid 

läkarutbildningen besitter förhållandevis låg teknologisk kunskap samt att detta, i 

kombination med lärarnas relativt höga medelålder, är en faktor vilken bidragit till att vissa 

lärare upplever ett motstånd till att undervisa med hjälp av olika former av IKT-verktyg. 

Därtill angav R4 att detta motstånd har sin grund i att lärarna är ”på en nivå under IKT” (R4), 

det vill säga, att dessa lärare inte har vuxit upp med datorer och därmed kan uppleva 

svårigheter med att använda även tämligen okomplicerade datorprogram och digitala 

funktioner. 

 

En annan respondent, R1, beskrev att en bakomliggande faktor till varför lärares nivå av 

teknologisk kunskap skiljer sig nämnvärt inom lärarkåren beror på, i jämförelse med andra 

program inom högre utbildning, det förhållandevis stora antalet lärare som undervisar på 

läkarutbildningen: ”Vi pratar ju om hundratals lärare egentligen, och det är klart att deras 

tekniska kompetens varierar ju väldigt mycket” (R1). Vidare beskrev respondenten att 

variationen vad gäller lärarnas teknologiska kunskaper, framförallt under regionaliseringens 

inledningsfas, bidrog till att de lärare vilka ansågs besitta relativt hög teknologisk kunskap 

gavs större frihet att själva designa och genomföra sin undervisning medan andra lärare, vilka 

besatt lägre nivå av teknologisk kunskap, i sin tur erbjöds ett mer omfattande stöd för att 

kunna bedriva god pedagogisk undervisning med hjälp av IKT. Stödet som dessa lärare 

erbjöds bestod främst av studiekurser avsedda att höja kompetensen i att använda 

studieplattformen och relevanta digitala undervisningsprogram.    

 

Lärares pedagogiska kunskaper 
I likhet med R4:s diskussion kring lärares teknologiska kunskaper ansåg R4 också att 

läkarutbildningens genomförande och utbildningsdesign har påverkats i den bemärkelsen att 

de lärare som besitter hög pedagogisk kunskap även visat ett större intresse samt i högre 

utsträckning tenderat att laborera och testa nya undervisningsmetoder, inte sällan med stöd 

från olika former av IKT-verktyg. De lärare som besitter en lägre pedagogisk kompetens, 

menar R4, tenderar att i lägre utsträckning pröva nya former av undervisning. Vissa av dessa 

lärare har en pedagogisk grundsyn som innebär att studenter lär sig effektivast genom 

lärarledda föreläsningar, det R4 benämnde som ”klassisk utlärning”. Därtill angav R4 att 
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dessa lärare överlag är de som haft svårast att förändra sin inställning till undervisning genom 

IKT. 

 

Läkarutbildningens lärare, förklarade R3, utgörs till allra största del av dels 

universitetsanställda lektorer med relevant pedagogisk utbildning, dels landstingsanställda 

läkare (vilka besitter ingen eller mer begränsad pedagogisk utbildning). Enligt respondenten 

innebär detta en utmaning kopplat till lärares pedagogiska kunskaper och programledningens 

förmåga att säkerställa undervisningskvalitén. R2 ansåg att den pedagogiska kunskapsnivån 

bland lärare varierar i läkarutbildningens olika kurser. Respondenten beskrev hur det i 

framtiden troligtvis kommer att uppstå en mer omfattande diskussion mellan programmets 

lärare med syftet att uppnå en enhetlig utbildningsdesign. 

 

R1 menade att implementeringen av IKT ändrat grundförutsättningarna för undervisningen på 

läkarutbildningen. Implementering och användning av IKT har på olika sätt bidragit till att 

lärarnas pedagogiska kunskaper förstärkts. Anledningen till detta menar R1 är att det uppstått 

en mer omfattande pedagogisk dialog mellan lärare; en dialog vars huvudfokus handlar om 

hur traditionella, eller annorlunda uttryckt lärarledda föreläsningar, respektive IKT-baserade 

undervisningsmetoder kan integreras för att förhöja studenternas lärande. 

  

Lärares ämnesrelaterade kunskaper 
R3 och R4 betonade båda att samtliga lärare vid läkarutbildningen besitter en mycket hög 

ämneskompetens. En viktig orsak till att det förhåller sig på det viset är bland annat att lärarna 

undervisar inom det medicinska område de själva är yrkesverksamma inom. ”De har i princip 

mycket hög kompetens och är påtagligt uppdaterade kunskapsmässigt inom sina områden” 

(R3). Mot denna bakgrund menade R3 att läkarutbildningens utbildningsdesign och 

genomförande har påverkats i positiv bemärkelse. Detta bland annat eftersom lärarnas 

ämneskunskaper bidragit till utvecklandet av högkvalitativ case-undervisning samt andra 

resurser för lärande (R3). R4 i sin tur angav att lärarnas regelbundna delaktighet i olika former 

av specialistutbildningar kan ses som ytterligare en bidragande orsak till varför utbildningens 

design och genomförande vilar tryggt i den ämnesrelaterade kompetensen.        

 

R1 beskrev vidare att det uppstått en fördjupad kunskap bland läkarutbildningens lärare vad 

gäller effektiv framställning av egen ämneskunskap, ofta med hjälp av IKT. Till exempel 
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menar respondenten att lärarna utvecklat en större medvetenhet kring vilka IKT-verktyg som 

kan leda till att undervisningen förbättras och att studenternas lärande möjliggörs. 

 

Tema 5: Transitionen mellan utbildning och arbetsliv 
 

Särskilt betydelsefulla kunskaper i transitionen 
Under samtalet med R1 uttrycktes bland annat att ”i sjukvården så lever vi ju i en fullständigt 

digitaliserad värld … när [studenterna] kommer ut och jobbar så är ju allting digitaliserat”. 

Respondenten fortsatte med att betona vikten av att läkarstudenterna under studietiden på 

läkarutbildningen lär sig använda samtliga datorbaserade program och system som är 

nödvändiga i den medicinska praktik de kommer att verka inom framgent. R1 påtalade att om 

studenterna lär sig använda relevanta IKT-verktyg redan under utbildningen kan det innebära 

en fördel då en sådan form av digital kompetens underlättar deras övergång mellan utbildning 

och yrkesprofession.  

 

I anslutning till delar av intervjuerna som rörde IKT-relaterade kunskaper särskilt 

betydelsefulla för studenternas övergång mellan utbildning och arbetsliv ansåg både R2 och 

R3 att studenter behöver förberedas på att inte enbart identifiera digital information utan även 

på vetenskaplig basis kunna bedöma denna. R1 menade att själva undervisningen som bedrivs 

vid läkarutbildningen och med IKT som en form av katalysator utgör en central faktor i ett 

sammanhang där övergången mellan utbildning och arbetsliv ringas in. Detta eftersom den 

specifika typen av utbildning som IKT möjliggör, istället för att enbart förlita sig på lärarledda 

föreläsningar som primär undervisningsmetod, leder till att studenterna ges tillfälle att själva 

utveckla förmågan att på egen hand identifiera, kritiskt granska och omsätta information till 

relevant kunskap vilken sedermera kan omsättas i yrkespraktiken.  

 

R4 tog upp en ytterligare aspekt av transitionen, inte direkt förknippad med digital kompetens 

som omsätts i arbetslivet, men än dock central för det samma. Det var att en ytterst viktig 

vetskap för studenterna i övergången mellan utbildning och yrkesprofession är att de förstår 

vilket ansvar de förväntas bära som verksamma i en medicinsk praktik. Att under 

utbildningen få utveckla den typen av förståelse menade R4 kan leda till att studenterna till 

exempel reducerar sin egen ängslan att begå misstag då de behandlar sina patienter.  
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Inslag i utbildningen som underlättar transitionen 
Enligt R4 finns det företrädesvis två inslag i läkarutbildningen, verklighetsbaserade case 

respektive den kontinuerliga kontakten mellan handledare och student, som kan utveckla 

kunskap som underlättar studenternas transition mellan utbildning och yrkesprofession. R2, 

dock i mer generella ordalag, var inne på samma tankemönster. Respondenten menade här att 

utbildningens olika kursrelaterade uppgifter ska ge studenterna verktyg att först värdera olika 

informationskällor för att sedan utveckla specifik kunskap till nytta i transitionen.  

 

R3 påpekade att ett betydelsefullt inslag i utbildningen är studenternas verksamhetsförlagda, 

även benämnd kliniska, praktik. Inslaget, i kombination med utbildningens teoretiska 

utbildningsmoment, är enligt informanten ämnat till att ytterligare utveckla individernas 

självständighet i sin kommande yrkesroll och att under relativt trygga former få insikt i den 

praktik de ska bidra till efter avslutat utbildning.  

 

Centrala utmaningar i relation till transitionen 
R4 betonade att läkarutbildningen trots allt bara till viss del kan underlätta studenternas 

transition mellan utbildning och yrkesliv. Den stora utmaningen för studenterna fortsatte R4 

uppkommer först då de inser att de själva, och inte handledaren i verksamheten, har 

övergripande ansvar för behandlingen av sina patienter. Mot bakgrund av att den medicinska 

yrkesprofessionen inbegriper otaliga komplexa situationer för läkare i sin kontakt med 

patienterna – situationer som är beroende av stor erfarenhet – ansåg R3 att läkarstudenter 

bland annat är i behov av goda grundkunskaper samt förmågan att snabbt identifiera och 

förstå nödvändig information för att hantera en situation som uppkommer på arbetsplatsen. 

R2, i sin tur, gav följande skildring av de centrala utmaningarna i transitionen: 

 

Man måste kunna vissa saker ordentligt direkt (t ex, akutomhändertagande, 

kunna analysera patientdata, ställa vanliga diagnoser, kommunicera med 

kollegor och annan vårdpersonal) men man måste inte kunna allt. Däremot 

skall man ha fått en tillräckligt ”adekvat verktygslåda” för att kunna veta 

hur man skall handla på ett systematiskt sätt i de situationer där man inte i 

förväg kan veta exakt hur man skall göra. Det är en kontinuerlig utmaning 

för utbildningen att garantera att detta sker och att vi säkerställer att har 

denna kunskap/insikt. (R2) 
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ANALYS 
 

 
Denna sektion analyserar resultaten som ovan skrivits fram. Analysen sker med TPACK (Mishra & Koehler, 

2006) som teoretiskt ramverk. 
 

 

Lärares teknologiska kunskap (TK) 
Av de resultat vilka är kopplade till ledningsaktörernas åsikter och uppfattningar om lärares 

teknologiska kunskap (TK) synliggörs att samtliga respondenter gav uttryck för att lärares 

varierande TK-nivå på olika sätt har påverkat organiseringen av läkarutbildningen. De lärare 

som av respondenterna anses besitta relativt hög nivå av TK kan förstås ha påverkat 

organiseringen och planeringen av läkarutbildningen i positiv bemärkelse. Anledningen till 

detta, utifrån respondenternas uttalanden, är att dessa lärare har tilldelats ett större individuellt 

ansvar för hur de väljer att planera, designa och genomföra sin undervisning. 

Respondenternas resonemang tyder vidare på att ledningsaktörerna har ett stort förtroende för 

lärare med hög TK. Ledningsaktörer menar vidare att lärare med en hög TK bidrar positivt till 

organiseringen av utbildningen och att den förmåga de besitter att bedriva god pedagogisk 

undervisning med hjälp av IKT dessutom innebär att det från ett ledningsperspektiv således 

krävs både mindre tid och resurser för att stödja undervisningspraktiken. 

 

Det omvända kan därför också anföras. Det vill säga att organisering av läkarutbildningen och 

tillhörande undervisning påverkats i negativ bemärkelse av lärare med låg TK-nivå. Denna 

grupp lärare kan förstås både komplicera och delvis negativt inverka på arbetet med att 

organisera utbildningen. Skälen till detta förefaller vara tvåfaldiga. För det första förefaller 

lärare, som respondenterna anser besitter en låg TK-nivå, i relativ hög utsträckning präglas av 

hög medelålder. Det är en faktor som genom tolkning av respondenternas uttryck kan 

beskrivas som att dessa lärare på gruppnivå inte förfogar över tillräckliga teknologiska 

kunskaper för att använda de IKT-verktyg som implementeras i läkarutbildningen för 

undervisningsändamål. För det andra kan gruppen lärare med låg TK enligt respondenterna 

sägas inverka delvis negativt på organiseringen av utbildningen då betydande resurser och tid 

avsatts till att utbilda dessa lärare i att använda IKT i sin undervisning. Resurser som istället 

skulle kunna användas för att utveckla andra aspekter av läkarutbildningen.  
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Utifrån respondenternas utsagor och med bas i TPACK tycks det möjligt att dra slutsatsen att 

en väsentlig utmaning för centrala ledningsaktörer verksamma inom läkarutbildningen är att 

säkerställa lärarnas nivå av TK. Detta till exempel för att lärare ska utveckla en förståelse av 

de fördelar som kan förknippas med undervisning baserad på IKT, möjligheter som inte med 

samma självklarhet går att förknippa med mer traditionella och lärarledda föreläsningar. Ett 

kontinuerligt förstärkande av lärarnas TK-nivå kan därutöver innebära ytterligare positiva 

konsekvenser för lärare och studenter på läkarutbildningen. Till exempel kan IKT bidra till att 

effektivisera undervisningen och förhöja studenternas lärande; att studenterna får möjlighet att 

på ett flexibelt vis via lärarnas publicerade material på studieportalen fördjupa sina kunskaper 

såväl i förberedande eller mer repetitivt syfte. 

 

Lärares pedagogiska kunskaper (PK) 
En intressant aspekt som synliggörs genom att analysera respondenternas utsagor vad gäller 

lärares pedagogiska kunskapsnivå (PK) är att den omfattande implementeringen av IKT i 

läkarutbildningen förefaller ha resulterat i nya pedagogiska undervisningsmetoder. Det 

förefaller till och med möjligt att peka ut att implementeringen av IKT i läkarutbildningen 

inneburit en allmän förbättring av lärares PK. En bärande anledning framstår utifrån data vara 

ett ökat antal diskussioner lärare emellan vad gäller hur en fungerande kombination av 

traditionella och IKT-baserade undervisningsformer kan uppnås.  

 

Samtidigt verkar dock resultaten även peka på att lärarnas PK-nivå förefaller ha en avgörande 

inverkan på i vilken utsträckning lärare i själva verket väljer att ta upp och använda de nya 

undervisningsmetoderna som IKT möjliggjort. Lärare som kan förstås ha en låg PK-nivå 

tycks påverka organiseringen av utbildningen i den bemärkelsen att traditionella 

undervisningsformer, ofta katedrala föreläsningar, tenderar att ges prioritet framför mer 

innovativa, ofta IKT-baserade, former av undervisning. Omvänt blir det således att lärare som 

förstås ha en hög PK-nivå även anses ha en större benägenhet att undervisa på ett vis som 

progressivt nyttjar möjligheterna som följer med olika former av IKT-verktyg.  

 

Likt resultaten återspeglar förefaller lärares olika PK-nivå inte enbart inverka på hur 

organiseringen av utbildningen sker utifrån ett undervisningsperspektiv. PK-nivåerna tycks 

även ha viss inverkan på ledningsaktörernas arbete med att fastställa och garantera att 

undervisningen vid läkarutbildningen präglas av hög standard och kvalité. Mot bakgrund av 
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detta resultat förefaller det väsentligt för ledningsaktörerna att i likhet med diskussionen kring 

lärarnas TK-nivåer identifiera de faktorer som förstås kan ligga bakom de uttryckta 

uppfattningarna om lärarnas varierande nivå av PK. Genom att, utifrån ett 

organisationsperspektiv, sträva efter att fördjupa kunskaperna kring de faktorer som kan 

avgöra huruvida lärare karaktäriseras av endera låg eller hög PK-nivå framstår det till 

exempel möjligt att (a) lärare med höga PK-nivåer i högre grad tar upp och använder nya 

undervisningsformer som IKT möjliggör samt (b) att organiseringen av läkarprogrammet 

gynnas till följd av att undervisningskvalitén i större utsträckning kan säkerställas.  

 

Lärares ämnesrelaterade kunskaper (CK) 
I kontrast till lärarnas varierande TK- och PK-nivåer förefaller lärarna på läkarutbildningen, 

baserat på respondenternas utsagor, besitta höga nivåer av ämnesrelaterade kunskaper (CK). 

Lärarnas djupa ämneskunskaper, vilket bland annat sägs vara avhängig specialistkompetens 

och tjänstgöring inom den medicinska specialiteten, kan tolkas som uteslutande ha påverkat 

organiseringen och genomförandet av utbildningen i en positiv bemärkelse. Till exempel är 

det påtagligt i respondenternas svar att de ämnesrelaterade kunskaper lärarna besitter har lett 

till att läkarutbildningen präglas av mycket god ämnesundervisning. Noteras här ska att 

många lärare därtill använt de möjligheter som implementering och användning av IKT i 

läkarutbildningen medfört i termer av att förbättra det sätt på vilket de undervisar.    

 

Analys utifrån kombinerade kunskapsdomäner 
Som ovan försökt göras synligt i analysen av respondenternas uppfattningar om lärarnas 

kunskapsdomäner, varierar lärarnas teknologiska och pedagogiska kunskapsnivåer i relativt 

hög utsträckning. Respondenternas förståelse för sina lärarkollegors ämnesrelaterade 

kunskaper pekar på att de alla besitter hög nivå av CK. Utifrån det som framkom i analysen 

av data förefaller det vara på det viset att lärares TK, PK såväl som CK har en lika stor 

betydelse för läkarutbildningens organisering. Till exempel ges lärare med hög TK en större 

frihet att själva planera och genomföra sin undervisning, lärare med hög PK verkar ha en 

större tendens att ta upp och använda de nya undervisningsmetoder som IKT innebär, och 

slutligen lärares nivå av CK förefaller ha en positiv inverkan på läkarutbildningens 

organisering.  
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Att resultaten pekar ut att lärarnas teknologiska och pedagogiska kunskapsnivåer tydligt 

varierar, kan tolkas som att vissa undervisande lärare på läkarutbildningen besitter en hög 

ämnesrelaterad såväl som teknologiska kunskapsnivå; det vill säga hög nivå av TCK. Genom 

sin förmåga att använda olika former av IKT för lärande och undervisning kan de förstås ha 

underlättat organiseringen av läkarprogrammet. En anledning här tycks vara möjlig att 

tillskriva den teknologiska kunskap de besitter och som framstår som nödvändig för att 

undervisa specifikt ämnesinnehåll med hjälp av olika former av IKT-verktyg. Denna kategori 

lärare tycks dessutom enligt respondenterna ges stor frihet i sin undervisning och vara i ringa 

behov av stöd från ledningsaktörerna. Detta är en aspekt som förefaller underlätta 

organiseringen av utbildningen.  

 

Lärare som beskrevs besitta hög pedagogisk såväl som ämnesrelaterad kunskap, det vill säga 

hög PCK-nivå, kan förstås utgöra en betydelsefull faktor för studenternas lärande. En 

anledning kan här vara att dessa lärare successivt sedan starten av implementeringen av IKT i 

läkarutbildningen tagit upp och använt nya undervisningsmetoder.  Vidare har de utvecklat 

strategier för att anpassa användningen av IKT relativt det ämne de undervisar i. Resultaten 

visar vidare att lärare som besitter en hög nivå av TPK, det vill säga förmågan att till exempel 

kombinera traditionella föreläsningar med IKT-baserade undervisningsmetoder, också tycks 

främja organiseringen av läkarutbildningen. Det huvudsakliga skälet till detta framstår vara att 

lärare med hög TPK nyttjar de båda undervisningssättens fördelar och därmed kan sägas 

effektivisera studenternas lärande.  

 

De lärare som respondenterna ansåg besitta höga nivåer av TK, PK såväl som CK, och 

därmed även höga nivåer av TCK, TPK respektive TPC, kan slutligen sägas karaktäriseras av 

hög nivå av TPACK. Dessa lärares höga kunskapsnivå inom samtliga kunskapsdomäner som 

det teoretiska ramverket föreskriver förefaller vara en faktor som möjliggör den mest 

gynnsamma utvecklingen av organiseringen av läkarutbildningen. En central utmaning för 

respondenterna och tillika ledningsaktörerna, i relation till det fortsatta arbetet med att 

organisera läkarutbildningen, är därmed att säkerställa samtliga lärares höga nivå av TPACK. 

Utifrån data förefaller detta emellertid inte vara en utmaning som skyndsamt och enkelt går 

att lösa. En anledning till det tycks med hänvisning till data vara det stora antalet lärare som är 

verksamma inom läkarutbildningen; vissa lärares motstånd till att använda IKT i sin 

undervisning samt lärares relativt höga medelålder i kombination med deras förhållandevis 

låga digitala kompetens. 
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Lärares kunskapsnivåer utifrån ett AIL-perspektiv 
Det förefaller utifrån resultatgenomgången ovan förhålla sig på det viset att lärares 

teknologiska, pedagogiska och ämnesrelaterade kunskaper inte enbart har en tydlig inverkan 

på lärarnas undervisning och studenternas lärande, utan i viss utsträckning även på 

studenternas transition mellan utbildning och yrkesprofession. Till exempel pekar resultaten 

på betydelsen att studenterna, under deras tid på läkarutbildningen, utvecklar förmågan att 

identifiera, samla in och kritiskt förhålla sig till information som är tillgängliggjord i digital 

form. Mot bakgrund av detta verkar det möjligt att göra tolkningen att de lärare som inte har 

tillräcklig digital kompetens och besitter låg nivå av TK och PK, i ingen eller ringa 

utsträckning, använder IKT i sin undervisning. Detta är något som kan sägas riskera att 

hämma studenternas transition mellan utbildning och yrkesprofession. Ett bakomliggande 

argument här är till exempel att lärare med låg nivå av TK och PK tenderar att föredra 

traditionella, katedrala, föreläsningar framför undervisning som integrerar olika former av 

IKT. Detta kan innebära att studenter som alltså undervisas av lärare med låg TK och PK inte 

får möjlighet att utveckla praktikrelevanta kunskaper som till exempel innebär att kunna 

hantera IKT för att lösa uppgifter som en del av den egna medicinska yrkesprofessionen. Det 

sistnämnda pekas ut av respondenterna som särskilt betydelsefullt i relation till studenternas 

transition mellan utbildning och yrkesprofession.  

 

Att lärares låga PK-nivåer verkar innebära svårigheter för ledningsaktörerna i termer av att 

kunna fastställa och garantera undervisningens standard och kvalité kan likaledes förstås ha 

en inverkan på studenternas transition. Om utbildningens kvalité inte alltid kan garanteras 

uppstår även svårigheter vad gäller att värdera hur väl förberedda studenterna är, till exempel 

vilken nivå deras medicinska kompetens befinner sig på vid övergången från utbildning till 

yrkesprofession. Som noterats i föreliggande text tycks det råda en samstämmighet mellan 

respondenterna angående lärares ämneskunskaper. Att lärarna besitter en hög nivå av CK kan, 

betraktat utifrån ett AIL-perspektiv, innebära en viktig faktor för studenterna. Den 

huvudsakliga anledningen till det är att lärarnas undervisning, och dess innehåll, alltid kan 

sägas bidra till att studenterna ges möjlighet att lära aktuell och relevant kunskap för sin 

kommande yrkesprofession. 
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För att läkarutbildningen, med utgångspunkt i lärares kunskapsnivåer, ytterligare ska kunna ge 

studenterna möjlighet att utbilda sig med bas i de premisser ett AIL-baserat lärande bygger på, 

förefaller det tänkbart att centrala ledningsaktörer kontinuerligt och systematiskt arbetar för 

att säkerställa lärares teknologiska, pedagogiska samt ämnesrelaterade kunskaper. Några skäl 

kan sägas ligga till grund för detta antagande. För det första och med bas i lärares varierande 

TK framstår det som centralt att erbjuda stöd och kompetensutveckling med målet att 

säkerställa samtliga lärares teknologiska kunskaper. Stöd som inte enbart resulterar i 

innovativa digitalt faciliterade undervisningsmetoder utan även stöd som ger lärarna kunskap 

om att förbereda studenter att på ett effektivt och framgångsrikt vis använda olika former av 

IKT-verktyg i sin kommande yrkesprofession. Ett annat skäl är att utveckla lärares förmåga 

att använda IKT-baserade undervisningsmetoder i kombination med traditionella lärarledda 

föreläsningar vilket kan möjliggöra en höjning av lärares nivå av PCK. Genom ett sådant 

förfarande kan möjligheterna öka att studenterna i högre utsträckning via innehåll och lärarnas 

genomförande av undervisning förfogar över en så kallad ”adekvat verktygslåda” (R2) och 

därmed bli kapabla att arbeta systematiskt i sin yrkesroll. Ett avslutande skäl, återigen med 

utgångspunkt i respondenternas utsagor, tycks det som att det fortsatta arbetet med att 

organisera och utveckla läkarutbildningen ska riktas mot att säkerställa lärares samtliga 

kunskapsdomäner. Genom att långsiktigt arbeta mot målet att samtliga lärare vid 

läkarprogrammet ska besitta en hög nivå av TPACK kan möjlighet finnas att skapa 

gynnsamma förutsättningarna för studenterna då de övergår från utbildning till 

yrkesprofession. 
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DISKUSSION 
 

 
Föreliggande avsnitt i uppsatsen diskuterar och jämför studiens resultat och analys med tidigare forskning. Därtill 
i ett särskilt avsnitt sätts studien i relation till Petterssons (2013) forskning. I de avslutande delarna av sektionen 

återfinns en metoddiskussion samt en sammanfattning av uppsatsen. 
 

 

Uppfattningar om implementeringen av IKT i läkarutbildningen 
De ingående ledningsaktörerna i föreliggande studie vittnar om att omfattande 

implementering av IKT i den regionaliserade läkarutbildningen inbegriper både möjligheter 

och utmaningar för lärare och studenter inom medicinsk högre utbildning (jmf Churton, 

2011). Vidare förefaller resultaten ligga i linje med internationell forskning som berör triaden 

IKT, medicinsk högre utbildning och utvecklande av studenternas yrkesprofession. Till 

exempel pekar analysen på att IKT-användningen inom läkarutbildningen lett till positiva 

förändringar vad gäller organisering och genomförande av utbildningen vilket kan bidra till 

att studenterna ges möjlighet att utveckla en förståelse för den komplexitet som präglar den 

framtida yrkesutövningen (jmf Robin, McNeil, Cook, Agarwal & Singhal, 2011; Churton 

2011).  

 

Resultaten visar vidare att de centrala ledningsaktörer verksamma i utbildningen 

sammankopplar implementeringen av IKT med positiva aspekter för lärarnas undervisning 

såväl som studenternas lärande. Detta till skillnad från traditionella undervisningsformer 

kännetecknade av till exempel katedrala föreläsningar. Ledningsaktörerna ansåg bland annat 

att den nätbaserade studieportalen som tillgängliggjorts för studenterna i och med 

regionaliseringen av utbildningen utgör en viktig del för studenternas lärande då den ger 

studenterna möjligheten till både repetitivt och progressivt lärande samt därutöver möjliggör 

att ta del av uppdaterad och aktuell medicinsk forskning. Dessa resultat harmonierar med den 

forskning som till exempel Mohamed (2010) och Voogt et al. (2013b) redovisat innebärande 

att IKT-baserad medicinsk undervisning på ett betydande vis bidrar till ökade möjligheter för 

studenters lärande och att IKT därav har en central betydelse för den moderna tidens 

utbildning och lärande. Det förefaller med andra ord inte progressivt och utvecklande att 

genomföra organisationsförändringar inom medicinsk utbildning utan att på allvar inkludera 

en process av att då implementera, alternativt fördjupa ett användande av, IKT. 
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Upplevda utmaningar i relation till implementering av IKT 
Respondenterna i ledningsfunktion på utbildningen redogjorde överlag för positiva åsikter 

rörande IKT-användning för undervisning och lärande. Resultat och analys visar dock 

samtidigt upp en delvis annorlunda bild, en bild kopplad till utmaningar som följer med 

implementering och användning av IKT inom läkarutbildningen. En sådan utmaning, vilken i 

enlighet med analysen tycks vara relaterad till att vissa lärare på utbildningen har en relativt 

hög medelålder och en låg nivå av TK, är att katedrala föreläsningar som undervisningsform 

fortfarande föredras framför undervisning som sker via olika former av IKT. Här går att 

resonera i termer likt Mohamed (2010), som menar att denna form av lärares motstånd till 

IKT-användning för utbildning och lärande riskerar resultera i att studenter till exempel inte 

utvecklar kunskaper och färdigheter vilka anses nödvändiga för läkarprofessionen. 

Utmaningar som identifierats i denna studie är i relativ samklang även med argument 

framförda av Voogt et al. (2013b) och då mer precist med de av forskarna föreslagna 

åtgärderna för framgångsrik implementering av IKT i utbildning. I likhet med den tredje 

åtgärden formulerad av Voogt et al. (2013b) verkar det existera ett behov inom den 

regionaliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet att på ett radikalt sätt omstrukturera 

och, i högre utsträckning än tidigare, engagera och involvera lärare i att antingen börja 

använda eller utöka sin användning av IKT i undervisningssammanhang.  

 

Med utgångspunkt i Voogt et als. (2013b) femte åtgärd, är det möjligt att urskilja hur vissa 

lärare verksamma inom läkarutbildningen, och vilka föredrar traditionella 

undervisningsmetoder, inte tycks besitta tillräckliga kunskaper vad gäller att anpassa sina 

pedagogiska undervisningsmetoder med olika former av IKT. Ett skäl till det är som analysen 

implicerar att lärarna har varierande nivåer av TK, PK, TCK, TPK och TPC. Lärare på 

programmet som respondenterna ansåg förfoga över höga kunskapsnivåer i nyss nämnda 

kunskapsdomäner och som därmed även förefaller besitta en hög TPACK-nivå beskrivs vara 

lärare som även besitter kapacitet att anpassa olika former av IKT-verktyg till den praktiska 

pedagogik som ligger till grund för undervisning av ämnesinnehåll. En slutsats som här 

förefaller möjlig att dra är att för att lärare med låg TPACK-nivå ska kunna ta upp och 

använda IKT i sin undervisning är det av betydelse att ledningsaktörer inom läkarutbildningen 

organiserar så att dessa kollegor ges möjlighet att genom fortbildningsinsatser ytterligare 

utveckla sina pedagogiska och teknologiska kunskaper. Kort uttryckt handlar det om att höja 

deras nivåer av TK och PK. Mot bakgrund av att respondenterna ansåg att utbildningens 
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samtliga lärare redan besitter hög CK kan den kunskapsformen mest troligt tonas ned i 

fortbildningssammanhang. Bedömningen är således att en förstärkning särskilt av TK och PK 

tycks vara den insats som utifrån en organisatorisk aspekt i störst utsträckning kan bidra till en 

positiv utveckling av både lärares undervisning och studenters lärande med hjälp av IKT. 

Genom att höja lärarnas nivå av TK och PK är det utifrån ett organiseringsperspektiv troligt 

att anta att ett sådant tillvägagångssätt även bidrar till att lärare utvecklar en större kunskap 

och förståelse kring de komplexa samband och relationer som råder mellan teknologiska-, 

pedagogiska- och ämnesrelaterade kunskaper i undervisning (jmf Mishra & Koehler, 2006) 

och i förlängningen också studenternas lärande. Utifrån ett longitudinellt eller framåtorienterat 

perspektiv tycks det även möjligt att en sådan utvecklad förståelse kan utgöra en 

grundförutsättning för att helt eller delvis överkomma det motstånd vissa lärare vid 

läkarutbildningen enligt respondenterna upplever vad gäller undervisning och lärande med 

hjälp av IKT. 

 

Lärdomar utifrån ett AIL-perspektiv 
Data som framkommit i denna studie tyder på att respondenternas uppfattningar om faktorer 

som är betydelsefulla och tillika påverkar läkarstudenternas transition från utbildning till 

yrkesprofession, på olika sätt ansluter till premisser inom arbetsintegrerat lärande (AIL) (jmf 

Gustafsson & Rystedt, 2009). Till exempel framkom i samtal och genom frågeformulär att det 

är särskilt betydelsefullt att utbildningen tillgodoser studenternas möjlighet att utveckla 

relevant digital kompetens. Detta för att studenterna exempelvis ska kunna använda olika 

former av datorbaserade system och programvaror som återfinns i de medicinska 

sammanhang de framgent ska vara en viktig del av. Därtill argumenterade respondenterna vid 

upprepade tillfällen för betydelsen av att studenterna besitter förmågan att identifiera och 

värdera digital information vilket beskrevs som en central del av läkarprofessionen. 

Uppfattningar likt dessa går att sammanlänka med till exempel Karsenti och Charlins (2008) 

redogörelse för betydelsen av att studenterna vid inledande av sin yrkeskarriär besitter 

relevant IKT-kompetens. I enlighet med dessa båda forskare likväl som med respondenterna i 

föreliggande studie, innebär detta bland annat att individer verksamma inom medicin genom 

att besitta en hög IKT-kompetens förmår sprida information och fortbilda respektive 

kompetensutveckla sig själva inom ramen för sin medicinska specialitet. 
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I likhet med vad som påpekats av Fong och Sims (2010) har respondenterna i denna studie på 

olika sätt gett uttryck för att implementering och användning av IKT i den regionaliserade 

läkarutbildningen utgjort ett viktigt verktyg för att studenterna ska kunna kombinera 

teoretiska studier med verksamhetsförlagd praktik. Detta är uppfattningar som till stora delar 

påminner om de villkor och centrala grundförutsättningar för utbildning, undervisning och 

lärande som återfinns inom ett AIL-perspektiv. Fong och Sims (2010) redogörelse för de 

fördelar ett AIL-baserat förhållningssätt till utbildning och lärande med stöd av IKT kan 

medföra ligger i linje även med resultat och analys i föreliggande studie. Till exempel tycks 

ett ökat användande av IKT i undervisningen ge studenterna flexibla möjligheter att via 

studieportalen reflektera över kursernas studiematerial och vidare större möjligheter att själva 

planera studieupplägget. Båda är viktiga möjligheter i strävan efter att använda teoretisk 

kunskap i praktiknära medicinska sammanhang. 

 

Att läkarutbildningen är uppbyggd kring en kombination av verksamhetsförlagda, kliniska, 

utbildningsinslag och teoretiska utbildningsmoment tyder på att utbildningen organiserats på 

ett sätt som gör det möjligt att svara upp mot förväntningen att studenterna ska besitta såväl 

teoretiska kunskaper som relevanta praktiska färdigheter vid transitionen från utbildning till 

yrkesverksamhet (jmf Winman, 2012; Gustafsson & Rystedt, 2009). Utbildningsstrukturen 

tyder dessutom på, med Choy och Delahayes (2011) forskning som fond, att det sätt på vilket 

den regionaliserade läkarutbildningen organiserats innebär ett hänsynstagande till att relevant 

medicinsk kunskap existerar inom campus vid Umeå universitet såväl som de övriga tre 

mindre utbildningsorterna. Vidare visar det att teoretiska kunskaper är viktiga att sammanfläta 

med kunskaper och insikter i praktiskt orienterade medicinska praktiker. R4:s åsikt, att 

läkarutbildningen i sig bara till viss del kan förbereda studenterna på sina kommande 

yrkesutövningar, är ett uttryck för en uppfattning att utbildningen i möjligaste mån bör 

organiseras på ett sätt som rustar studenterna för den kommande yrkesprofessionen (jmf 

McNamara, 2013). Karsenti och Charlins (2008) slutsats att IKT i den moderna sjukvården 

bidragit till en ständigt föränderlig relation mellan läkare och patient är en forskningsmässig 

dito. Att uppmärksamma att studenterna erhåller erfarenheter dragna ur både akademiska och 

praktiska sammanhang kan därmed ses som centrala.  

 

Respondenternas uppfattningar av studenternas lärande kan vidare förstås i ljuset av Olsson 

(2004). Respondenterna menar att den akademiska kunskapen inom medicinsk utbildning vid 

Umeå universitet är karaktäriserad av att vara ämnesspecifik samt vetenskapligt och teoretiskt 
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förankrad. Fördelen i och med regionaliseringen blir dock här att studenterna antingen i Umeå 

eller vid något av landsbygdssjukhusen genomför sina kliniska terminer och att de därigenom 

ges möjlighet att redan under sin utbildning applicera sina teoretiskt förvärvade kunskaper i 

olika praktiska kontexter med sin egen historia och lokala kultur. Detta är en form av att 

organisera utbildning vilken Olsson (2004) anser präglar produktivt AIL-baserat lärande. Det 

vill säga, inom ramen för denna uppsats, att läkarstudenterna vid Umeå universitet istället för 

att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken först då de övergår från utbildning till 

yrkesprofession tack vare organisationen av utbildningen kontinuerligt kan kombinera 

teoretiska studier med verksamhetsförlagd praktik. Utifrån Olsson (2004) medför denna typ 

av organisation och genomförande att studenterna är bättre förberedda att kunna hantera 

arbetsuppgifter de kommer vara ansvariga för att aktivt utföra i sin framtida profession.  

 

Jämförelser med Petterssons studie 
Som angivits i avsnittet ”Uppsatsens empiriska kontext” var en ursprunglig avsikt med att 

implementera och använda IKT i den regionaliserade läkarutbildningen att ersätta traditionella 

föreläsningar med digitaliserade föreläsningar distribuerade via internet (jmf Pettersson, 

2013). Ett ofta angivet skäl till detta var att därigenom uppnå jämlika undervisningsvillkor för 

samtliga studenter oavsett utbildningsort. Resultat från denna studie, vilka tillika utgör en 

intressant skillnad eller kanske snarare en utveckling i jämförelse med Petterssons (2013) 

observationer, visar dock att huvudsakligt fokus i att organisera undervisningen, det vill säga 

företrädesvis genom webbaserade föreläsningar, kom att ändras allt eftersom 

regionaliseringsprocessen fortskred. Ett viktigt skäl till att ett skifte i fokus kom att ske kan 

vara att ledningsaktörerna medvetandegjordes om att ytterligare utbildningsrelaterade 

förändringar blev nödvändiga då IKT implementerades och användes i undervisningen. Det 

förefaller med andra ord inte längre tillräckligt att förlita sig på ett stort antal tillgängliga 

webbföreläsningar.  

 

Beslutet att implementera IKT i läkarutbildningen tycks ha startat en kedjereaktion vari till 

exempel nya betraktelsesätt kring pedagogiska undervisningsmetoder samt upprättandet av en 

nätbaserad studieportal för lärare och studenter började ta form. Sedan tiden för Petterssons 

(2013) studie är det även möjligt att urskilja hur IKT-implementeringen resulterat i andra, och 

mest troligt inte på förhand förutsedda, organisatoriska effekter. Till exempel ökade 

informationsspridningen mellan ledningsaktörer, lärare och studenter inom läkarutbildningen 
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vilket gav till följd en upplevelse hos lärare och studenter av en tydligare utbildnings- och 

studiestruktur. Resultat och analys i föreliggande studie visar även att kvalitén på 

undervisningen tycks höjts en tid efter att implementeringen av IKT påbörjades. En viktig 

slutsats i denna studie, i relation till Petterssons (2013) dito, är att storskalig implementering 

av IKT i läkarutbildningen kan ge upphov till att andra såväl organisatoriska som pedagogiska 

förändringar påbörjas. Den förändring i utbildningspraktiken som införande av IKT tycks 

medföra belyser även frågeställningar som mest troligt alltid varit närvarande men inte 

tidigare synliggjorts. 

 

För att ytterligare ställa resultat och tänkbara slutsatser i föreliggande studie i relation till 

Petterssons (2013) studie kan pekas på att i hennes studie existerade en motsättning mellan 

ledningsaktörer och lärare gällande motivet för att implementera IKT och därigenom även 

syftet att förändra utbildningens redan existerande undervisningsmetoder. Pettersson (2013) 

påvisade även att lärare uppvisade ett motstånd vad gäller att ta upp och använda IKT i sin 

undervisning. Resultat och analys i föreliggande studie visar att det på den regionaliserade 

läkarutbildningen fortfarande existerar spår av dessa motsättningar. Anledningen till detta, 

utifrån respondenternas utsagor, kan förstås som att de lärare som besitter låga nivåer av TK 

och PK fortfarande tycks ha en tendens att välja traditionella undervisningsformer framför 

mer progressiv undervisning via IKT i syfte att förhöja studenternas lärande. Vidare 

framkommer att alla lärare likaledes idag besitter höga nivåer CK, men att vissa lärares låga 

nivå av TK och PK inverkar på hur de via en IKT-baserad undervisning kan organisera för 

studenternas lärande av ämneskunskaperna. Kort uttryckt: de har en allt för låg nivå av 

TPACK. Detta kan förstås som en ny utmaning för ledningsaktörerna, en utmaning vilken inte 

explicit kom till uttryck i Petterssons (2013) studie. För att kunna sätta denna utmaning ur 

spel och därmed möjligtvis kunna säkerställa att lärare i än högre utsträckning tar upp och 

använder IKT för undervisningsändamål har det i denna studie argumenterats för att 

ledningsaktörerna vid läkarutbildningen bör säkerställa samtliga lärares pedagogiska och 

teknologiska kunskaper. 

 

I ett av Petterssons (2013) teman, ”Synliggörandet av redan existerande problem”, angavs att 

dolda problem manifesterades då IKT implementerades i läkarutbildningen, vilket även är ett 

resultat i föreliggande studie. Föreliggande studie har vidare och i likhet med Pettersson 

(2013) kunnat peka ut att centrala ledningsaktörer inom utbildningen inlett diskussioner 

kopplade till lärande och undervisning. 
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Metoddiskussion 
De i studien ingående respondenterna gav uttryck för gedigna kunskaper och erfarenheter av 

den omorganisation med tydliga inslag av IKT-implementering som regionaliseringen av 

läkarutbildningen vid Umeå universitet inneburit. I retrospekt kan urvalet anses utgöra en 

lämplig empirisk bas för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessutom tycks de 

semi-strukturerade intervjuerna och frågeformulären bidragit till att olika dimensioner i 

respondenternas uppfattningar kring IKT-implementeringen i läkarutbildningen synliggjorts. 

Vidare kan noteras att de kvalitativt präglade datainsamlingsmetoderna tycks ha bidragit till 

att studien genererat tillräckligt rik data som möjliggjort slutsatser utifrån resultat och analys. 

Därutöver, för att möjliggöra tolkning och diskussion av hur lärares olika kunskapsnivåer 

påverkat organiseringen och styrningen av läkarutbildningen, bedöms TPACK-ramverket 

utgjort en relevant och produktiv analytisk utgångspunkt. Samtidigt är det möjligt att 

konstatera att de kombinerade datainsamlingsmetoderna inneburit både förtjänster och 

svagheter för studien. Till exempel kan frågeformulären ha inneburit en nackdel eftersom de 

inte gav författaren möjligheten att ställa följdfrågor. Det bör även betonas att en tydlig 

begränsning med studien förstås kan vara dess urval. Trots initialt löfte om medverkan från 

ytterligare ledningsaktörer kom studiens respondenter till slut att komma att utgöras av endast 

fyra respondenter. Detta kan sägas inverka eller delvis begränsa värdet av studiens resultat. 

Efter genomförd studie är dock intrycket att dessa fyra centrala ledningsaktörer på ett 

substantiellt vis har bidragit till en fördjupad förståelse och insikt för hur organiseringen av 

läkarprogrammet har påverkats till följd av att IKT implementerats. Alla fyra hade rika 

kunskaper i kombination med lång och mångskiftande erfarenhet av regionaliseringsprocessen 

med tillhörande implementering av IKT vilket bedöms varit särskilt betydelsefullt i 

förhållande till studiens syfte.  

 

Uppsatsens kunskapsbidrag 
Denna uppsats har bland annat bidragit till fördjupad kunskap kring de 

organisationsförändringar som uppstår då IKT tas upp och används inom medicinsk högre 

utbildning (jmf Pettersson, 2013). Uppsatsen pekar ut att IKT-implementering i 

läkarutbildning är en komplicerad process vilken inbegriper såväl möjligheter som 

utmaningar för ledningsaktörers organiserande av utbildningen. Vidare framkommer att 

resultaten i studien kan utgöra relevanta kunskaper och implikationer för ledningsaktörer, 
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verksamma inom andra universitet och högskolor, vilka planerar att implementera IKT för att 

effektivisera lärares undervisning och främja studenters lärande. Ett centralt kunskapsbidrag i 

denna studie är synliggörandet av det komplexa samband som å ena sidan inrymmer lärares 

teknologiska-, pedagogiska- och ämnesrelaterade kunskaper och å andra sidan undervisning 

med hjälp av olika former av IKT. Förhoppningen här är att detta kan fungera som en slags 

vägvisare för andra läkarutbildningar som befinner sig i olika processer av IKT-

implementeringen, till exempel i relation till planering av kompetensutveckling. Slutligen har 

uppsatsen belyst ett antal centrala digitala kompetenser som utbildningen förväntas organisera 

för och studenterna förväntas besitta vid tillfälle för transition från utbildning till arbetsliv. 

Detta kan ses som ett kunskapsbidrag som i synnerhet är intressant med tanke på den digitala 

transformation som under det senaste decenniet präglat den medicinska yrkesprofessionen.  

 

Slutligen är det även möjligt att urskilja hur denna studie bidragit med kunskap utifrån ett 

teoretiskt perspektiv. Den huvudsakliga anledningen till detta är uppsatsen påvisat hur 

tillämpning av TPACK som teoretiskt ramverk inte enbart kan användas för att studera och 

analysera lärares kunskapsnivåer – utan även för att undersöka hur uppfattningar om lärares 

kunskapsnivåer till exempel påverkar användningen av IKT i undervisning och lärande samt 

studenters transition mellan utbildning till yrkesprofession. Forskning med TPACK-ramverket 

som teoretisk utgångspunkt har i regel fokuserat på att studera lärares kunskapsnivåer. Denna 

uppsats har alltså demonstrerat att TPACK-ramverket har ett större tillämpningsområde.    

 

Fortsatt forskning 
För att ytterligare bringa kunskap kring de möjligheter och utmaningar som kan 

sammankopplas med IKT-implementering i läkarutbildning; förstå hur lärares olika 

kunskapsnivåer (eg. TPACK) inverkar på undervisning som medieras via IKT; samt hur 

läkarutbildningen i ännu högre utsträckning än tidigare kan förbereda studenterna på sin 

kommande yrkespraktik fordras longitudinell forskning som på ett djuplodande vis 

undersöker studenters, lärares och ledningsaktörers åsikter kring undervisning och lärande 

med hjälp av IKT. 

 

Konklusioner 
Syftet med föreliggande uppsats var att identifiera och förstå de uppfattningar som centrala 

ledningsaktörer vid den regionaliserade läkarutbildningen vid Umeå universitet uttryckte 
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avseende hur IKT inverkat på utbildningens design, innehåll och genomförande samt förstå 

vilka uppfattningar som gavs uttryck för vad gäller att förbereda studenterna för sin framtida 

professionsutövning i en digitaliserad medicinsk sjukvårdspraktik. Fyra centrala 

ledningsaktörer verksamma inom läkarutbildningen vid Umeå universitet intervjuades genom 

telefonintervjuer och frågeformulär. Utsagorna från respondenterna vittnar om att upptag och 

användning av olika former av IKT i utbildningen i första rummet förknippas med 

möjligheter, snarare än utmaningar, i termer av lärares undervisning och studenters lärande. I 

synnerhet ansågs att den webbaserade studieportal som upprättats till följd av IKT-

implementeringen resulterat i för studenterna ökade förutsättningar för lärande. Studieportalen 

ger studenterna tillgång till kunskap dygnet runt i form av till exempel föreläsningar och 

relevant forskning samtidigt som den bidrar till att de i stor utsträckning kan planera sina egna 

studier. Användningen av IKT för lärande och undervisning har även bidragit till en mer 

genomgripande dialog mellan aktörer inom läkarutbildningen, en ökad transparens och 

tydligare studieöversikt för både lärare och studenter.  

 

De utmaningar som givits uttryck för rör lärarnas inställning till undervisning och lärande 

med hjälp av IKT. Respondenterna har i synnerhet framhävt att lärarnas motstånd till 

undervisning med hjälp av IKT resulterat i att de över tid kommit att föredra traditionella 

former av undervisning framför mer innovativa undervisningsmetoder. Detta resultat har varit 

möjligt att sammankoppla med att flera lärare på utbildningen besitter varierande nivåer av 

teknologiska (TK) och pedagogiska (PK) kunskaper. Lärare med låg nivå av TK tycks 

framförallt kännetecknas av att de har en relativt hög medelålder samt att de inte är tillräckligt 

digitalt kompetenta. Lärare med låg PK-nivå förefaller ha en tendens att inte ta upp och 

undervisa genom de nya undervisningsmetoder IKT möjliggjort. Lärares låga TK och PK 

nivåer tycks ha påverkat organiseringen av läkarutbildningen framförallt på det sättet att vissa 

i lärarkollegiet alltså fortfarande föredrar traditionella, katedrala, undervisningsmetoder. 

Eftersom samtliga lärare sägs besitta höga nivåer av CK bör centrala ledningsaktörer vid 

läkarutbildningen i första hand organisera för lärarnas möjlighet att utveckla högre nivåer TK 

och PK. Slutsatsen är att en sådan organisering leder till en högre nivå av lärares TPACK och 

därigenom även till att på ett bra vis kunna använda IKT i undervisningen. 

 

Slutligen har studien visat att en särskilt betydelsefull kunskap studenterna är i behov av vad 

gäller transition mellan utbildning och yrkesprofession är relevant digital kompetens i 

kombination med förmågan att identifiera och värdera digital information. Därutöver visas att 
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regionaliseringen av läkarutbildningen möjliggjort för studenterna att under sin utbildningstid 

realisera teoretiska kunskaper i praktiska kontexter, en faktor vilken anses underlätta deras 

övergång till yrkeslivet. 
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BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR/INTERVJUGUIDE 
 
Inledande fråga 
 

• Kan du i korthet beskriva dina arbetsuppgifter och ditt ansvarsområde inom RLP4? 
 
Frågetema 1: IKT-användning i medicinsk utbildning 
 

• Med start i den första regionaliserade terminen 2011 används nu informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) på samtliga regionaliserade terminer. Tycker Du att 
användningen av IKT sedan 2011 förändrat hur programmet nu organiseras? På vilket/vilka 
sätt? 
 

• Vilka möjligheter sammankopplar Du med användningen av IKT i relation till programmets 
kunskapsinnehåll? 
 

• Vilka utmaningar sammankopplar Du med användning av IKT i relation till programmets 
kunskapsinnehåll? 
 

• Vilka möjligheter sammankopplar Du med användning av IKT i relation till programmets 
genomförande? 
 

• Vilka utmaningar sammankopplar Du med användning av IKT i relation till programmets 
genomförande? 

 
Frågetema 2: frågor relaterade till lärares kunskapsområden (TPACK-modellen) 
 

• På vilket eller vilka sätt tycker Du att nivån på de teknologiska (IKT) kunskaper som 
programmets lärare har påverkar programmets utbildningsdesign och genomförande? 
 

• På vilket eller vilka sätt tycker Du att nivån på de pedagogiska kunskaper som programmets 
lärare har påverkar programmets utbildningsdesign och genomförande? 
 

• På vilket eller vilka sätt tycker Du att nivån på de ämnesmässiga kunskaper som programmets 
lärare har påverkar programmets utbildningsdesign och genomförande? 
 

• Upplever du att det finns möjlighet att utveckla undervisningen på programmet om dessa tre 
kunskapsformer på ett genomtänkt vis integreras med varandra? På vilket eller vilka sätt? 

 

                                                
4 Jag är medveten om att terminologin ”RLP” inte längre används inom läkarprogrammet. Anledningen till 
varför jag väljer använda begreppet är helt enkelt eftersom det användes av Fanny Pettersson då hon författade 
de artiklar som denna masteruppsats ämnar göra en uppföljning av. 
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Frågetema 3: frågor relaterade till övergången mellan utbildning och arbetsliv 
 

• Forskning visar att dagens sjukvård har kommit att bli allt mer präglad av digital teknologi. 
Vilka IKT-relaterade kunskaper anser du vara särskilt betydelsefulla för läkarstudenter då de 
går från utbildning till professionellt yrkesutövande? 
 

• Med tanke på dessa IKT-kunskaper, anser du att det inom programmet finns tydliga inslag 
som underlättar studenternas övergång från utbildning till yrkesprofession? Ge gärna exempel. 
 

• Vilka är de stora utmaningarna vid övergång från utbildning till professionellt yrkesutövande? 
 
Avslutning 
 

• Finns det någonting utöver dessa frågor som du vill tillägga? 
 
 
 
 
 


