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Om samverkan, mångfald och 
mellanmänskliga möten 

Under ett decennium har Lunds Universitets Pedagogiska 
Utvecklingskonferens varit ett biennalt återkommande forum 
för universitetets lärare, bibliotekarier och andra som arbetar 
med undervisning och som vill dela med sig av sina egna 
och ta del av varandras erfereheter. Den volym du nu håller 
i handen är ett av de mer materiella resultaten av 2017 års 
konferens. De 15 artiklarna på varierande teman och från 
universitetets olika fakulteter är tillsammans uttryck för vårt 
utforskande av hur vi inom universitetet ska förstå och fylla 
vår undervisningsroll med innehåll. Teman som återkommer 
i flera texter är mångfald och inkludering, kommunikation 
och samverkan, digitala verktyg som ett integrerat men 
inte överordnat pedagogiskt hjälpmedel, samt socialisering 
och det mellanmänskliga mötet. Vi hoppas att de tankar, 
erfarenheter och utvecklingsidéer som presenteras ska tjäna 
som inspiration för dig som läsare.
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Bringing student experiences into the 
implementation of flipped-classroom 
techniques. The quest of enhanced student 
learning

Susanne Arvidsson

Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

ABSTRACT
This paper addresses the implementation of flipped classroom (or inverted classroom) 
(see Freeman Herreid and Schiller, 2013) as a pedagogical technique in order to 
enhance student learning. Flipped-classroom techniques are found to have a positive 
impact on student attitudes (Bolliger et al. 2010; Hill and Nelson, 2011), student 
behaviour (Chester et al. 2011; McCombs and Liu, 2007) and student performance 
(Traphagan et al. 2010; Vajoczki et al. 2010). However, to view flipped classroom as 
a quick fix is a delusion. To achieve an effective flip it is evident that careful prepara-
tions as well as a well-designed alignment with learning objectives are required. In 
this paper, it is argued that equally as important is that the students are not ignored 
in the process of preparation but that their experiences are integrated and build 
upon when flipped classroom is implemented. Thus, the objective of this paper 
is to examine student experiences of flipped classroom. Four areas are at focus: i) 
flipped-classroom techniques, ii) effect on motivation to study, iii) effect on study 
hours and iv) effect on lecture attendance. The study is based on a comprehensive 
questionnaire and the respondents are students at a course in Corporate Finance 
at advanced level for international students. A considerable difference in preunder-
standing of the topic and different studying techniques influenced the decision to 
develop and implement flipped-classroom techniques for this course.

A BACKGROUND TO FLIPPED CLASSROOM
The concept flipped classroom is broadly used to describe almost any class structure 
that provides pre-recorded lectures followed by in-class exercises (Overmyer, 2012). 
Thus, the implementation of flipped classroom can take many different forms 
depending on the underlying objectives. During the last decade, the decision to 
integrate these techniques in university education has increased. The many evidence 
of the positive effects a flip can have probably influenced this development. The liter-
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ature reveals that flipped-classroom techniques are found to have positive effects on 
student attitudes (Bolliger et al. 2010; Hill and Nelson, 2011). Several studies have 
also confirmed that the implementation of these techniques has a positive impact on 
student behaviour (Chester et al. 2011; McCombs and Liu, 2007). In the perpetual 
quest of enhancing student learning, the finding that also student performance is 
improved by flipped-classroom techniques (Traphagan et al. 2010; Vajoczki et al. 
2010) is indeed intriguing. However, to view flipped classroom as a quick fix is a 
delusion. To achieve an effective flip, careful preparations as well as a well-designed 
implementation supporting learning objectives are required. 

In this paper, it is argued that it is vital to bring in student experiences of flipped 
classroom into the implementation of flipped-classroom techniques. Not the least 
since this is a relatively new pedagogical technique, both to teachers and students. 
To integrate the students’ past experiences or even lack of experiences of these 
techniques in the preparation and implementation phase is herein assumed to have 
a beneficial effect on the success of the flip. 

The objective of this paper is to examine student experiences of flipped classroom. 
Four areas are at focus: i) flipped-classroom techniques, ii) effect on motivation to 
study, iii) effect on study hours and iv) effect on lecture attendance. The study is 
based on a comprehensive questionnaire and the respondents are students at a course 
in Corporate Finance at advanced level for international students. A considerable 
difference in preunderstanding of the topic and different studying techniques 
influenced the decision to develop and implement flipped-classroom techniques for 
this course. Influential was also the ambition to give the students more freedom in 
the learning process in a way that also encouraged their motivation to experiment in 
the learning situation.

METHOD
In this section, the course setting in which flipped-classroom techniques are to be 
implemented is presented. Then follows a discussion on the reasons underlying the 
decision to use this technique to enhance student learning. The section ends with a 
presentation of how the questionnaire was constructed.

I. Motivation underlying implementation of flipped-classroom techniques in 
the course Corporate Finance
The respondents of the questionnaire are the students enrolled for the course 
Corporate Finance, Spring 2017. This course is given at advanced level at the Depart-
ment of Business Administration at Lund University School of Economics and Man-
agement. It is directed to international students and comprises of 7.5 ECTS points. 
The course provides a classic ”smörgåsbord” including different themes related to 
corporate finance. These themes include e.g. valuations of financial instruments 



22

(equity and debt), cash flow analysis, capital structure, capital budgeting, financial 
statement analysis. The lectures (12x2 hours) are a mix of presentations of financial 
theories and calculations. 

The reason for deciding to implement flipped-classroom techniques in this course 
is that the students exhibit considerable differences when it comes to preunder- 
standing and familiarity with the topic corporate finance. Some students have 
studied this topic before and are knowledgeable, while others have never taken any 
courses even related to finance. Different studying techniques among the students, 
further adds to the challenges of bringing them all through the course. This informa-
tion has not been attained structurally but has been highlighted when the students 
have presented themselves at the introductory lecture, as well as has manifested 
itself in many questions from worried and insecure students. 

With the ambition to meet these challenges and make the course both inspiring 
and relevant to all students regardless of their preunderstanding of the topic, the 
decision was made by the teacher responsible for the course to enhance student 
learning by implementing flipped-classroom techniques. By introducing flipped-class-
room techniques, the idea was to offer the students different “paths” through 
the course depending on their preunderstanding of the topic. Those with a good 
understanding of the topic were to be given suggestions of more advanced literature 
to complement the course literature with (relevant not the least in their up-coming 
theses writing). They were also going to be offered more advanced calculations with 
detailed on-line instructions with references to underlying theories. The plan was to 
offer those with no or little preunderstanding more basic literature to complement 
course literature with. They were also to be given presentations on-line of how to 
solve different types of calculations. Although the students were offered different 
“paths”, the lectures in the classroom were decided to be the same to them all. 
During the lectures suggestions of on-line instructions and extra material for the two 
“paths” were to be actively communicated. All students were expected to finalize 
the same case and exam.

II. Construction of questionnaire 
Before the planned implementation of flipped-classroom techniques, it was decided 
that it was vital to bring students’ experiences of a flipped classroom into the 
process. This was deemed to increase the chance of a successful implementation and 
enhanced student learning. It was decided that a questionnaire research design was 
to be used to analyse the students’ experiences of flipped classroom. This method-
ology was chosen since the objective of the study was to obtain an overall picture 
of their experiences of these techniques. An interview study was considered but 
was rejected at least in this first step. To enhance validity, the chosen methodology 
and questionnaire construction was carefully discussed with two senior researchers 

Susanne Arvidsson
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with fundamental experiences of questionnaire studies. They also reviewed and 
commented the final questionnaire. This review resulted in some minor adjustments 
of the questions. Furthermore, a pilot test directed to students attending a workshop 
in corporate valuation did not indicate any reliability or validity concerns. 

The questionnaire consists of three sections. The first section consists of demo-
graphic information including gender, age, major (accounting, finance, marketing, 
organization, strategy etc.) and home country. The second section consists of 
questions related to the student’s experiences of flipped classroom and flipped-class-
room techniques. Here the questions are primarily of open-ended questions where 
the respondents were requested to elaborate his/her answers. In the third section, 
three areas are at focus; i) effect on motivation to study, ii) effect on study hours 
and iii) effect on lecture attendance. These questions include ‘yes’, ‘no’ and ‘I do not 
know’-alternatives. 

DISCUSSION ON EMPIRICAL RESULTS
In this section, the results of the questionnaire are presented along with a discussion. 
First, the demographic information is at focus. Then the focus is on the students’ 
experiences with flipped classroom and flipped-classroom techniques. Finally, the 
focus is on the questions focused on the effect flipped-classroom techniques has on 
motivation to study, study hours and lecture attendance are presented. 

I. Demographic information
The questionnaire was handed out at the introductory lecture. 23 of the 30 enrolled 
students attended this lecture. All of them filled out the questionnaire (76.7 per 
cent of total number of enrolled students). Reviewing Table 1, reveals that almost as 
many female as male students answered the questionnaire.
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Table1. Demographic information

Gender and age:

Female (%) 52.2

Male (%) 47.8

Age (average) 20.96 

Major: 

Not in finance 52.2%

Including finance 26.1%

Only in finance 21.7%

Response rate (n=30) 76.7%

Home country:

U.S. 30.4%

Singapore 21.7%

France 13.0%

Canada 13.0%

Italy 8.7%

Hong Kong 8.7%

Germany 4.3%

The average age was close to 21 years. Like most semesters, the course did not 
include any Swedish students. The notion that the preunderstanding of the topic 
corporate finance is rather mixed among the students was confirmed. Over half 
of the students did not have a major in finance. Approximately one fourth of the 
students have a major including finance, while only a little more than one fifth 
did have finance as their single major3. That the proportion of students with no 
pre-knowledge of finance was so dominant was rather unexpected. We also see in 
Table 1 above that the students come from many different countries. This reinforces 
the challenges with different studying techniques.

II. Experiences of flipped-classroom techniques
In the second part of the questionnaire, the student’s experiences of flipped-class-
room techniques are at focus in more open-ended questions. Reviewing Table 2 
reveals that 43.5 per cent did know what flipped classroom is a definition of. After 
they had answered this question and before they answered the rest of the question-
naire, flipped-classroom was explained to all respondents. In the following question, 
73.9 per cent state that flipped-classroom techniques are used in courses at their 
home university. This indicates that the definition flipped-classroom might not be so 
well-known to students as the pedagogical techniques used to make a flip appears 

Susanne Arvidsson
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to be. In 43.5 per cent it is argued to be used to a medium extent at their home 
university. When they are asked to give examples of how flipped classroom is used, 
they highlight lecture captures online, introductory lectures and online material as 
supplement.

Table 2. Results from focus area; experiences with flipped-classroom techniques

Yes No

Do you know what FC is a definition of? 43.5% 56.5%

Is FC used in courses at your home university? 73.9% 26.1%

If yes, to what extent is it used? (in per cent)

To a little extent 43.5

To a medium extent 21.7

To a great extent 4.3

Did not answer 4.4

The students were then asked to give examples of in which learning situations they 
think flipped-classroom techniques work the best. The answers can be grouped in 
three learning situations: calculation-based classes (problems can be solved in detail 
using online tutorials), preparation (read before class and teacher can then focus on 
other things during lecture), and catching-up (not acquainted with the topic or due 
to missed lectures). Several students highlight that it is appropriate to use these tech-
niques in classes that are “hard and complex”. These findings strengthen the belief 
that it would be beneficial for the students from a learning perspective to implement 
flipped-classroom techniques in the course Corporate Finance. Especially since it is 
a calculation-based class that often also are described in the course evaluations as 
difficult and complex. 

From the questionnaire, the students appear to see many advantages with imple-
menting flipped-classroom techniques. The following advantages are highlight-ed: 
improved understanding, better prepared, encourages to think beyond lecture 
notes, freedom in learning process, diversity of learning, more active learning, ability 
to re-listening in own pace and encouragement of self-initiatives. An ambition 
with implementing flipped-classroom techniques in the course Corporate Finance, 
was also to give the students more freedom in the learning process in a way that 
encourages their motivation to experiment. Considering this, it is interesting to note 
that active learning, freedom and diversity in learning process and encouragement of 
self-initiatives are highlighted as advantages by the students. This reinforces the idea 
underlying the implementation decisions. 

When it comes to students’ views on disadvantages with implementing 
flipped-classroom techniques, they primarily express concern that it will mean that 
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they have to devote more time to the course and that this will results in a stressful 
situation. Especially if they not find the time to prepare before class. These worries 
reveal that it is vital to communicate that the objective with flipped-classroom tech-
niques (at least not in this context) is not to put more pressure on the students, but 
to help them in meeting the learning objectives of the course in Corporate Finance. 
This will be emphasised in the implementation phase.

III. Effects on motivation to study, study hours and lecture attendance
In the third part of the questionnaire the effects on motivation to study, study hours 
and lecture attendance are at focus. Table. 3 shows that about half of the student 
group regards flipped-classroom techniques to increase both their motivation to 
study and their amount of study hours. These results are indeed positive with respect 
to the aim of enhanced student learning underlying the decision to implement 
flipped-classroom techniques. It is however, important to acknowledge, the con-
cerned comments expressed by some of the students that flipped-classroom might 
result in a more stressful learning situation (see above). About one fourth of the 
students do not anticipate an increase neither on study motivation nor study hours. 
The rest, also about one fourth, do not know how flipped-classroom techniques are 
to affect study motivation or study hours.

Table. 3 Results from focus areas; student motivation, student hours and lecture attendance

Yes (%) No (%) I do not know (%)

FCT would increase my motivation to study 47.8 26.1 26.1

FCT would make me study more 52.2 21.7 26.1

FCT would make me attend fewer lectures 34.8 34.8 30.4

Among those working with flipped-classroom techniques there is a discussion that 
these techniques might be viewed as a substitute for real-life lectures and, thus, 
risks resulting in fewer attended lectures. This is important to reflect on since class 
attendance is confirmed to have a positive effect on course grades (Credé et al. 
2010; Foldnes, 2017). However, from the results of this questionnaire we see that 
equally as many of the students expect flipped-classroom techniques to result in no 
fewer attended lectures as in fewer attended lectures. 30.4 per cent of the students 
do not know how lecture attendance will be affected.

In the last question of the questionnaire, the respondents were asked to answer 
whether they considered flipped-classroom techniques to be “a great complement 
to traditional classroom teaching”. 65.2 per cent of the respondents thought it is a 
great complement, while 34.8 per cent answered that they did not know. None of 
the respondents answered the questions with a ‘no’. This result is rather positive in 
the forthcoming implementation phase. 

Susanne Arvidsson
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CONCLUDING REMARKS
The results of the questionnaire confirm the notion that the preunderstanding of the 
topic corporate finance is rather mixed among the students. More than half of the 
student group do not have a major in Finance. The many different home countries 
of the students, at least implies that our pre-notion of different studying techniques 
might be true. Altogether, this support the decision to implement flipped-classroom 
techniques in this course. On-line complements to the classroom lectures in the form 
of flips can be developed to offer students different “paths” through the course 
depending on their preunderstanding of the topic. 

From the questionnaire, we see that some students have considerable experiences 
of courses where flipped-classroom techniques have been integrated, while for 
some, these techniques are new acquaintances. This needs to be taken into con-
sideration in the implementation phase. Although the students’ experiences with 
flipped classroom in average still appears to be quite modest, the results reveal that 
the students are positive to flipped-classroom techniques. This is something that will 
be built upon in the implementation phase. The implementation will be structured 
around the three learning situations that the students accentuate as the best for 
implementation of flipped-classroom techniques; calculation, preparation and catch-
ing-up. The results related to the students views on advantages and disadvantages 
with flipped-classroom techniques will be integrated in this process.

From the results, it reveals that the students view flipped-classroom techniques 
to have quite positive effects on their motivation to study, study hours and lecture 
attendance3. This is something that will be built upon in the implementation phase, 
where the flipped-classroom techniques will be integrated in the course structure so 
that it will not tamper with motivation to study, study hours and lecture attendance. 
Considering that the students express concern that an implementation will mean 
that they have to devote more time to the course and that this risks resulting in a 
stressful situation, it is vital that the implementation phase consider this. Emphasis 
will be placed on a careful communication with the students, which highlights that 
the objective with this implementation of ´flipped-classroom techniques is not to put 
more pressure on the students, but to help them in meeting the learning objectives 
of the course in Corporate Finance.

3 A shortcoming with the questionnaire was that the students were not asked to elaborate 
on their answers in the third part. To compensate for this, these questions will be followed 
up with interviews in the next step of the planning phase before the flipped-classroom 
techniques are implemented. 
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Att lära av omedelbara erfarenheter en viktig 
del av psykologutbildningen

Marie Bergström och Bengt Brattgård 

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

INLEDNING
Psykologutbildningen vid Lunds universitet har sedan början av 1970-talet innehål-
lit ett moment som ger studenterna möjlighet att öka sina kunskaper och insikter 
om omedvetna sociala skeenden i grupper och organisationer. Detta moment 
ligger på sjunde terminen av den tio terminer långa utbildningen och utgår från en 
psykodynamisk systemteori (Bion, 1980, Fraher, 2004, Heinskou & Visholm, 2005). 
Metoden som används är erfarenhetsbaserad vilket innebär att studenterna deltar 
i olika former av grupper där det sker en reflektion över upplevelser och erfarenhe-
ter. Dessa erfarenheter, som sker här-och nu, kan fördjupas och omvandlas till en 
personligt förankrad kunskap och färdighet. Studenterna har ett personligt ansvar 
för sitt lärande på ett sätt som skiljer sig från traditionella undervisningssituationer 
vid universitet och högskolor. I det här beskrivna momentet ligger inte utmaningen i 
att behärska en färdig professionell teknik utan i att utveckla en förmåga att se och 
tolka vanligtvis dolda processer i grupper och organisationer.

Det erfarenhetsbaserade momentet, kallat grupprelationskonferensen, började 
som ett internat men utgörs sedan 2006 av två dagars externat där studenter på 
termin 7 deltar tillsammans med en grupp lärare som under dessa dagar antar 
rollen att vara konsulter, den s.k. staben. Stabens uppgift är att göra det möjligt för 
studenterna att förstå vad som sker i grupperna och i organisationen, system och 
delsystem, under grupprelationskonferensen. Detta görs möjligt genom strikta ramar 
vad gäller tider, lokaler och uppgifter. De lärare som ingår i den s.k. staben har en 
annan lärarroll än vad studenterna är vana vid att möta på psykologutbildningen. 
Genom den tillfälliga organisation som skapas under grupprelationskonferensen görs 
det möjligt att testa, utforska, utmana, förföra och bli förförd av en auktoritet som 
enbart finns under de dagar som den varar. Arbetsformerna, och de delvis öppna 
målen, gör att momentet både omhuldas och ifrågasätts av såväl studenter som 
andra lärare vid institutionen.

Vi har gjort en studie med syftet att utforska den betydelse detta erfarenhetsbase-
rade moment har haft inom psykologutbildningen med fokus på vad som möjliggör 
lärandet genom det och hur det kopplas till studenternas framtida profession som 
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psykologer. De tre teman som vi har arbetat med är: (1) Utvecklingen av grupprela-
tionskonferensen, (2) Hur kan ett individinriktat lärande få vara ett centralt moment 
i en akademisk yrkesutbildning, med de krav som ställs på målstyrning? (3) Vilken 
förmåga har organisationen att härbärgera de processer som uppkommer under 
konferensen och hurdan är konsulternas att härbärgera deltagarnas motstridiga 
upplevelser? Dessa frågor utgör det centrala i den studie som ligger till grund för 
denna artikel. 

TEORETISK BAKGRUND
År 1948 startade Wilfred Bion samtalsgrupper vid Tavistock kliniken utanför London. 
Syftet var ursprungligen att främja individers hälsa och organisationers effektivitet 
och den teoretiska utgångspunkten var att integrera psykodynamisk psykologi med 
sociologi (de Board, 1978, sid.86-87). Denna metod utvecklades och i och med att 
den första grupprelationskonferensen hölls så etablerades en metod för att studera 
grupper och organisationer, en modell som kom att gå under namnet Tavistock-
modellen, en modell som innebär att fokuseringen på individen lämnas för ett 
studium av gruppen i relation till en väl avgränsad uppgift.

Utgångspunkten är antagandet att mycket av det som pågår i en grupp eller orga-
nisation sker omedvetet. Människor reagerar, agerar och interagerar utifrån emotio-
ner som bara delvis är medvetna. Bion (1980) beskriver det som att det konstrueras 
en gemensam fantasi om vad som krävs för hantering av den ångest som gruppen 
och dess verksamhet framkallar. Detta sätter ramarna för hur relationerna i gruppen 
utvecklas, inte minst för vilka roller som är möjliga och vilket ledarskap som gruppen 
tolererar. Processerna är till stor del omedvetna, men driver ofta arbetet i gruppen 
tydligare än den officiella uppgiften. Att hantera en allt för krävande uppgift med 
bristande resurser kan leda till att deltagarna i en organisation måste hantera känslor 
av att inte räcka till och att svika.

En annan viktig utgångspunkt är synen på grupper som öppna system. För att 
förstå de processer som ingår i ett system måste systemets gränser bli tydliga. I 
många organisationer finns flera parallella strukturer eller ledningssystem som gör 
det väldigt svårt att följa vad som pågår i olika delsystem och i systemet som helhet. 
Det finns studier som visar att detta ibland fungerar som ett sätt att försöka hantera 
brister och fel i organisationen (Zimbardo, 2008). Enligt systemteoriperspektivet ses 
relationen mellan individer och grupper som delar i en helhet. Tanken är att allt som 
sker inte är det som synes ske, det blir därför nödvändigt att utforska systemet som 
helhet och granska de olika roller som individer tar i gruppen för att förstå detta 
(Sandahl, et al., 2010).

Att processerna är omedvetna för deltagarna innebär inte att de är omöjliga att 
se och undersöka. Genom att skapa ett så tydligt system som möjligt, en avgränsad 
konferens med en tydligt formulerad uppgift som deltagarna kan arbeta med i väl 
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beskrivna arbetsformer med stor uppmärksamhet på tider och rum, görs det möjligt 
för deltagarna att studera vad som pågår i systemet.

Erfarenhetsbaserat lärande med utgångspunkt i Kolbs lärstilar (Kolb & Fry, 1975, 
sid. 35-36) kan förstås som att den konkreta erfarenheten följs av en reflektion över 
den egna, eller andras, erfarenheter. I det arbete som studenterna gör efter det 
tillämpade momentet sker arbetet med att förstå upplevelsen och koppla denna till 
teorier och pröva erfarenheten i nya situationer eller sammanhang. 

Ett annat perspektiv är teorin om dubbel-loop lärande där studentens upplevelse 
leder till nya frågor, insikter och förändring (Argyris, 1993, sid. 61-62). När en individ 
strävar efter att justera sitt agerande i en grupp, i ett ledarskap eller i en annan roll, 
är det lätt att bara pröva olika tekniker eller färdiga mönster, ofta i strävan att svara 
på krav från ledningen eller efter att själv känna sig kompetent. Det är detta som 
man med Argyris tankar skulle kalla enkel loop; att hitta lösningar på ett bestämt 
problem eller tydlig utmaning.

En medlem i ett system måste kunna se sin roll i systemet och vad som konstitu-
erar de olika kraftfält inom vilka denne verkar. Individen behöver kunskap om vad 
som gör att rollen uppfattas på ett visst sätt och vilka, många gånger motstridiga, 
strävanden som finns i en organisation. För att kunna verka mot organisationens mål 
och hitta andra sätt att agera, och transformera sig roll behövs förmågan att kunna 
analysera egna och andra krafter och omedvetna interaktioner.

Detta kan också kopplas till det så kallade tröskelbegreppet som är ett begrepp 
inom pedagogisk forskning som handlar om att försöka komma åt det som är 
viktigt för det fortsatta lärandet och som leder till en förändrad syn på ämnet (Land 
et.al., 2016). Tankegången är att den gamla förståelsen blir oåterkallelig och att nya 
kunskaper integreras i en helhet som tidigare har varit ökänd för individen. Denna 
nya kunskap behöver inte nödvändigtvis innebär något omedelbart positivt, utan 
individen kan känna det som att en illusion har gått förlorad. 

Upplägg av en grupprelationskonferens
En grupprelationskonferens planeras för att skapa ett så tydligt system som möjligt. 
I detta ingår tydlighet i gränser (tid och rum), struktur (schemat man arbetar efter), 
deltagare och stab samt inte minst uppgiften. Ett schema med tydligt definierade 
arbetspass presenteras. Stor vikt läggs vid att definiera de roller som förekommer 
under konferensen; konferensledare, konsult och deltagare. Rollen är viktig för att 
klargöra position och mandat att agera.

Ledningens position och arbetssätt
Det är konsulternas uppgift att under konferensledarens ledning säkerställa att kon-
ferensen genomförs på det sätt som avtalats och att hjälpa deltagarna att förstå vad 
som pågår. Detta görs genom att dela iakttagelser av vad som pågår med varandra 
eller genom att erbjuda hypoteser om vad som pågår i det omedvetna samspelet. 
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Detta görs genom att tankar, känslor och drömmar delas och utforskas tillsammans 
med deltagare och stab under konferensens olika arbetspass.

Att alla noga måste följa det uppgjorda schemat och hålla fast vid sin rolls mandat 
och begränsningar bidar till två saker; dels att göra det möjligt att studera hur roller 
och struktur påverkar det som sker, dels att skapa en trygghet i att organisationen 
(grupprelationskonferensen) håller. Inom psykoanalytisk terapilitteratur finns begrep-
pet hållande (Fonagy, 2007, sid.101-102), d.v.s. att skapa en möjlighet för klienten, 
eller i detta fall deltagaren, att komma i kontakt med känslor och tankar som i 
vardagens hålls tillbaka. Här bör påpekas att det i övrigt finns få likheter med terapi. 
En grupprelationskonferens har en pedagogisk uppgift, nämligen att förstå grupper 
och organisationer och deltagarens egen roll i dessa. De vunna insikterna om den 
egna personen, som ofta rapporteras, är biprodukter.

METOD 
Vi har gjort en intervjustudie i vilken fem lärare som har varit md i de olika utveck-
lingsskedena av momentet grupprelationskonferensen har deltagit. Två av dem har 
varit kulturbärare, vilka har varit med sedan momentet introducerades på psykolog-
utbildningen, två av de andra kom med senare men har varit med länge och en har 
varit representant för institutionsledningen under början av 2000-talet. Dessa har 
intervjuats med avseende på frågor om deras tankar om momentets betydelse för 
psykologutbildningen och för studenterna som har deltagit, hur de ser på utveck-
lingen av momentet, styrkor och svagheter m.m.

Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Materialet har analyserats med 
utgångspunkt i syftet att utforska den betydelse som detta erfarenhetsbaserade 
moment har haft för psykologutbildningen.

Eftersom forskarna (författarna) själva har erfarenhet av att vara kursledare och 
konsulter på momentet finns det en förförståelse om detta moment. För att hantera 
detta har intervjuerna analyserats och tematiserats av författarna var och en för sig, 
oberoende av varandra, och därefter har resultatet diskuterats.

Allt skriftligt material om momentet har samlats in och arkiverats sedan 1973. 
Detta material, som utgörs av schema, kursbeskrivningar, konferensprogram och 
studentutvärderingar, har granskats.

RESULTAT
I denna artikel belyser vi utvecklingen av momentet grupprelationskonferensen mot 
bakgrund av den betydelse det har haft, och fortfarande har, för psykologutbild-
ningen i Lund. Vi använder citat från de fem intervjuade personer för att komma åt 
vad momentet har betytt under de nästan 40 år det har funnits.
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Utvecklingen av grupprelationskonferensen
Universitet i Lund var under 1970-talet under påverkan av det som hade hänt under 
upproren 1968, då studenterna ifrågasatte sina utbildningar och var kritiska mot 
lärare och traditionella föreläsningar. I dessa efterdyningar uppkom ett behov av 
mer upplevelseorienterade utbildningsformer och sensiträningen introducerades på 
psykologutbildningen. Denna metod gick ut på att framhäva det personliga växandet 
och liknades vid en upplevelseprocess med syfte att utveckla och förbättra kommuni-
kationen och relationen mellan individer som deltog i denna träningsmetod (Rogers, 
1976, sid. 12).

År 1971 introducerades ett upplevelsebaserat moment på psykologutbildningens 
senare del, kallat PEG (psykologexamen efter grundutbildning). Det var en av 
lärarna som var verksam vid institutionen som höll ett internat på Studentkårens 
gård Lillsjödal utanför Sösdala. På internatet var både lärare och studenter med. 
Internatet var utformat i enlighet med den psykoanalytiska traditionen från Tavistock 
tillsammans med inslag av sensiträningsmetoder med syfte att uttrycka och frigöra 
känslor. De smågrupper som hölls på internatet kallades T-grupper (efter Tavistocks 
träningsgrupper) och gruppledarna för tränare, något som var hämtat från de tidiga 
konferenser som hållits på Tavistockkliniken (de Board, 1978, sid. 65-75). Så här 
minns en av intervjupersonerna de tidiga grupprelationskonferenserna:

Det var mer individ från början. I den här sensitraditionen, det kunde handla 
om att man sysslade med kommunikationsexercis. Om två satt och snackade 
så kunde man gå in tidigt: ”Vad sa han? Vad var det han sa till dig?” Och sånt. 
Det var mer sånt men vi gled ju, eller la mycket mer fokus på skeendet i hela 
gruppen så småningom. Och inte på individen. Men det fanns mycket mer av det 
i sensitraditionen i början.

Psykologin i Lund var starkt förankrad i den psykoanalytiska traditionen och intresset 
för psykoanalytisk feminism växte under 1970-talet. Intresset för grupprelations-
konferensen var stort i linje med det som under denna tid ansågs viktigt vad gällde 
psykologutbildning; kvalitativa metoder och frigörande pedagogik. Momentet hade 
en tydlig förankring på institutionen och de lärare som arbetade med det fick en hög 
status. Så här sade en av de intervjuade:

Det har ju varit en ynnest att ha jobbat med det här. Det roliga var att stödet från 
institutionen var som det var. Man vågade aldrig röra det. Och som jag sa så var 
det att man fick till och med betalt för den tid man la ner. Det var mycket kraftfull 
pedagogik i det hela.

År 1979 fick grupprelationskonferensen en ny ansvarig då den som hade initierat 
momentet slutade vid institutionen. Ett år senare tog denne lärare över kursansvaret 
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för hela kursen. Denne var mer orienterad åt till Tavistocktraditionen än sensiträ-
ningstraditionen och arbetade i enlighet med metoden från AGSLO (www.agslo.se) 
vilket innebar ett tydligare fokus på grupper och grupprocesser. En av de intervjuade 
menade att det hade diskuteras inom staben att grupprelationskonferensen hade en 
så tydligt koppling till den psykoanalytiska traditionen:

Momentet har alltid varit dynamiskt. Har haft med även annan litteratur, som 
Roger´s ”Människor i grupp”. Har gett studenterna frihet att arbeta med annat. 
Men konsulterna har arbetat utifrån Tavistock och systemteori. Vi diskuterade 
detta hela tiden.

Grupprelationskonferensen fortsatte som ett internat och arbetet var koncentrerat 
runt smågrupper och storgrupper. I enlighet med influenserna från AGSLO byttes 
begreppet ”tränare” ut mot begreppet ”konsult” och de lärare som arbetade med 
momentet kallades för stab.

1984 anmälde kursansvarig grupprelationskonferensen till Psykologförbundets 
etikråd för att momentet hade börjat ifrågasättas bland studenterna. Var det egent-
ligen etiskt att ha denna typ av verksamhet som ett obligatoriskt inslag i psykologut-
bildningen? En av de intervjuade menade att:

Angående frivillighet så brottades vi mycket med det. Jag kan sluta mig till att 
frivilligheten var avgörande för att man skulle arbeta full ut.

Detta ledde till att institutionen gjorde bandinspelningar av grupprelationskonferen-
ser som de studenter som inte vill åka på institutionens konferens kunde ta del av 
och analysera.

Under 1990-talet försvagades dominansen för den psykodynamiska inriktningen 
vid institutionen. Intresset för biologisk psykologi ökade och en förening för kognitiv 
psykologi bildades av studenterna i Lund. 1993 upphörde de centrala utbildningspla-
nerna upphört vilket gjorde det möjligt för de olika universiteten att själva utforma 
psykologutbildningen. Lunds universitet blev det enda i Sverige som behöll grupp-
relationskonferensen. Arbetslösheten ökade och större grupper studenter sökte 
sig till universiteten. De stora studentgrupperna gjorde det svårare att arbeta med 
grupprelationskonferensen eftersom det behövdes rekryteras fler lärare till ”staben”. 
Ett arbete inleddes med att utbilda lärare inom gruppsykologiområdet för att kunna 
ta emot de stora studentgrupperna.

År 2000 slogs Institutionen för tillämpad psykologi samman med Psykologiska 
institutionen och den nu existerande Institutionen för psykologi bildades. Detta 
ledde till en del förändringar i verksamhet och i synen på grupprelationsmomentet. 
Institutionen för tillämpad psykologi hade värnat om detta moment men i och med 
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sammanslagningen av de båda institutionerna blev det ifrågasatt, menade en av de 
intervjuade:

Några protesterade mot grupprelationskonferensen, invändningar som att det var 
för dyrt. Ny utbildningsplan kom 2003 och grupprelationsmomentet blev en del 
av organisationskursen. Ett värdefullt moment som bara vi i Sverige hade.

Inom den psykologiska forskningen växte under denna tid intresset för forskning 
om genus i organisationer. Institutionen ställdes inför nödvändiga besparingar och 
växande kritik mot momentet ledde till att grupprelationskonferensen övergick från 
tre och en halv dags internat till att vara ett externat på två dagar. Så här beskrev en 
intervjuperson som satt i ledande position under denna tid utvecklingen:

Det fanns stråk av fundamental kritik och bristande efterreflektion och en brist 
på öppenhet av momentet. Lärarna hade ett auktoritärt förhållningssätt som inte 
fick ifrågasättas eller diskuteras.

Denna kritik medförde att momentet arbetades om och blev mer knutet till system-
teori. Momentet ändrade fokus från gruppsykologi till organisationspsykologi och 
ledarskap. Det fortsatte att vara två dagars externat men med en tydlig efterreflek-
tion av vad studenterna har lärt sig.

Hur kan ett individstyrt lärande få vara ett centralt moment i en akademisk 
yrkesutbildning med de krav som ställs på målstyrning?
Att lärandet till stora delar är individuellt, dvs. är beroende av studentens förkun-
skaper, engagemang och aktiviteter under en kurs är på många sätt självklart i en 
psykologutbildning, men formerna för detta har skiftat. Förutsättningarna har änd-
rats från att ha varit en renodlad akademisk utbildning till att få en mer tillämpnings-
inriktad del mot slutet av 1960-talet och till att sedan 1982 vara en sammanhållen 
utbildning med en yrkesexamen. Detta har ju präglat grupprelationskonferensen 
på så sätt att det, när momentet infördes, var det enda tillämpade momentet på 
psykologutbildningen. Influenserna av detta moment ledde till att flera tillämpade 
moment introducerades redan från termin ett på psykologutbildningen. Detta har ju 
även medfört förändringar av momentet. Så här beskrev en av intervjupersonerna 
denna förändring:

Idag är det en helt annan grej. Den gamla gruppkursen och konferens var mer 
grundkunskaper och hörde till de tidigare terminerna. Förändringen är logisk och 
riktig. Det är egentligen rätt olika grejer. Roligt att arbeta med och en kraftfull 
pedagogik. Men förändringen var väl nödvändig tänker jag.
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På samma sätt som verksamheten vid Tavistock kliniken utanför London gått från 
ett huvudsakligt fokus på grupprocesser till att studera hur grupper och individer 
påverkas av sociala sammanhang (Hamreby, 1996) har man på psykologutbildningen 
förflyttat fokus på momentet från smågrupp till organisation och ledarskap. En 
del i detta är de förändringar som gjorts i kursplanerna. Tidigare presenterades de 
systemteoretiska gruppteorierna under utbildningens senare del, men från och med 
2003 täcks även dessa in under den grundläggande gruppkursen på fjärde terminen. 
Där består den tillämpade delen av avgränsade insatser i en annan studiegrupp 
utifrån ett grupputvecklingsformulär (Wheelan, 2005) och en analys av den egna 
studiegruppens arbete. Det finns inga inslag av processmoment eller här-och-nu-
lärande på det sätt som finns i grupprelationskonferenser.

Under fjärde terminen fokuseras på förtrogenhet med teorier och förmåga att i 
efterhand göra analyser medan det under sjunde terminen fokuseras på den ena 
rollen, inte minst som ledare och hur dynamiken i sociala system påverkar individ och 
grupp. Vikten av detta i en psykologutbildning poängteras av en av intervjuperso-
nerna som menar att:

Det som jag ändå är övertygad om det är att vi jobbar i grupper oerhört mycket 
som psykologer. Dels är vi gruppmedlemmar i team och så när vi är ute men 
framförallt när vi används som handledare så sker ju arbetet väldigt mycket 
i grupp, och att det fanns en ambition kring att lära oss studera om grupper 
p.g.a. att en stor del av vårt yrke kretsar runt det. Och jag tänker att just det här 
erfarenhetsbaserade, ju, fantastiskt viktigt. Går inte att läsa sig till, ju.

ORGANISATIONENS FÖRMÅGA ATT HÄRBÄRGERA
Vilken förmåga har organisationen vad gäller att härbärgera de processer som 
uppkommer under konferens och hurdan är konsulternas förmåga till härbärgerande 
av motstridiga upplevelser?

När momentet utvecklades till en grupprelationskonferens i början av 1970-talet 
fanns det en ansvarig lärare som stod för kontinuitet och förankring av momentet i 
utbildningen och på institutionen. Vid denna tid låg momentet på Institutionen för 
tillämpad psykologi, en institution som hade bildats under slutet av 1960-talet i det 
uttryckliga syftet att ge de yrkesinriktade delarna av psykologprogrammet. Det fanns 
då en stor förståelse för att både undervisning och examination på detta moment 
behövde skilja sig från den traditionellt akademiska. Det pågick ett kontinuerligt 
förankrande av momentet hos lärare och forskare. För att skapa möjlighet för 
lärarkollegiet på institutionen att förstå momentet, och de utmaningar det innebar 
för studenterna, bjöds flera anställda vid institutionen in att delta som observatörer 
vid grupprelationskonferensen. En av de intervjuade lärarna berättade följande:
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Redan från början fanns det undringar bland andra lärare, ”vad gör ni”? Vi tog 
därför med observatörer. Syftet var att de skulle förstå. En av professorerna var 
med, det ledde till att professorn fick respekt för arbetet.

De intervjuade lärarna beskriver en övergång från individinriktade sensitränings-
moment, vilket innebar fokus på att komma i kontakt med känslor och att i grupp 
uttrycka dessa (Rogers, 1976), till pedagogiskt inriktade konferenser med fokus på 
grupprocesser. En av intervjupersonerna mindes utvecklingen så här:

Från början var det inte så tydligt, handlade om att lära om vad som hände 
i grupper. Inte samma pedagogiska form som det fick senare. Som student, 
handlade det om att man skulle lära känna varandra. Man skrev ett paper efteråt 
där man skulle koppla erfarenheter med teorier. Sedan blev det ett seminarium 
istället. Syftet var att lära sig om grupper.

Många lärare och ledningen på institutionen var positiva till grupprelationskonferen-
sen vilket bidrog till att kursansvarig hade frihet vad gäller att utveckla momentet 
tillsammans med lärare på kursen. En tanke om detta framfördes av en av de 
intervjuade:

Det viktiga var att vi var autonoma och att man hade fria händer att rekrytera 
lärare till staben.

De intervjuade lärarna lyfter fram betydelsen av att härbärgera processer under 
konferensen som ett viktigt inslag i pedagogiken. En av intervjupersonerna menade 
att det fanns sätt att åstadkomma detta på:

Ett sätt är att få hela konferensen att mötas i ett gemensamt arbete med fokus på 
hela organisationen. Då blir smågrupperna mer öar av trygghet. Det är viktigt att 
tänka på gränserna, mellan institutionen och konferensen, t.ex. vem som ska han-
tera anmälan och svara på frågor. Det är viktigt att bygga upp stramare gränser 
kring stabsarbetet, möten och hur passen ligger på varandra.

Med en växande institution och ett mer framträdande inslag i utbildning som grun-
dar sig i den kognitiva psykologin blev det ett tydligare ifrågasättande. Det fanns de 
som ansåg att det var omgärdat av rykten och upplevde det som hemlighetsmakeri 
och ansåg att studenterna riskerade att fara illa av att var med på grupprelations-
konferensen. En av de kritiska menade att:
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Jag uppfattade det som ett moment som byggde på emotioner och hemligheter. 
Vad betyder det för institutionen att momentet finns? Jag tycker att det är svårt 
med yrkesetiska principer som inte går att tillämpa på momentet. Jag menar att 
det finns vissa spelregler som finns till för att göra momentet exklusivt, det är 
inte något som står i kursplanen.

Denna kritik medförde att momentet förändrades från ett internat till ett tvåda-
garsexternat med en ännu tydligare pedagogisk koppling till lärandemål och övriga 
moment inom kursen. Vid revideringen av utbildningsplanen gjordes en justering så 
att den grundläggande utbildningen i gruppteori förlades tidigare med mer traditio-
nella pedagogiska modeller medan externatet kom att fokusera på organisation och 
ledning av verksamheter.

AVSLUTANDE DISKUSSION
I och med att momentet övergick från att handla om gruppsykologi till att erbjuda 
ett tillfälle för studenterna att både lära sig om grupper och att arbeta med sitt 
ledarskap blev det tydligare förankrat i verksamheten på en organisationskurs 
under psykologprogrammets senare del. Trots att det fanns influenser kvar från 
Tavistocktraditionen blev det ett tydligare fokus på systemteori. Det är framförallt i 
den senare delen som tröskeleffekten uppstår. Ett viktigt inslag i detta är motstånd 
(mot momentet och dess innehåll och ledning) och hur detta hanteras av lärarna. 
Motståndet måste förstås på flera olika sätt. Det kan ses som ett uttryck för den 
splittrade vetenskapliga synen inom psykologin, präglad av en pågående polari-
serande diskussion bland lärare och studenter om psykodynamisk kontra kognitiv 
psykologi.

Motståndet kan också se som ett auktoritetsfenomen vilket är en naturlig del i en 
relation där det finns en ojämn fördelning av makt och inflytande. I detta finns en 
risk att förminska motståndet till att bara vara ”en fas” att passera, från beroende till 
oberoende.

Det kan också förstås som en tvekan inför att överge välkända modeller för hur 
grupper fungerar och för hur den egna rollen ser ut och behöver se ut. Det är denna 
del som kan förstås med hjälp av begreppet threshold concepts (Land et al, 2016).

Marie Bergström och Bengt Brattgård 
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Evidensbaserad medicin i grundutbildningar 
– samarbete mellan professioner

Maria Björklund

Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten

INTRODUKTION 
Hur använder vi bäst ett digitalt lärandestöd i evidensbaserad medicin för alla 
medicinska grundutbildningar? Genom professionsöverskridande samarbete! 

Som undervisande bibliotekarier saknade vi ett grundläggande stöd på svenska i 
arbetsprocessen kring evidensbaserad medicin, EBM. Vi valde att själva utveckla ett 
digitalt lärandestöd i detta, med stöd i litteratur och medicinskt kunniga kollegor. 
Stödet syftar till att ge en introduktion till verktyg inom EBM men också till teorierna 
bakom EBM. Stödet riktar sig till de medicinska grundutbildningarna där vi ville 
hjälpa studenter att koppla ihop ”teori” med ”verklighet” genom att introducera 
EBM redan i grundutbildningarna. Denna artikel beskriver lärandestödet, dess 
bakgrund och vikten av samarbete över professionsgränser.

VAD ÄR EVIDENSBASERAD MEDICIN?
Det finns en stark förankring i vård- och medicinutbildningar att arbeta på veten-
skaplig grund, men samtidigt en eftersläpning i hur nya forskningsrön implemente-
ras i vården i praktiken. Evidensbaserat arbete stärker en säker vård (Bak Andersen, 
Matzen, & Vågen, 2015, s. 11-16). Evidensbaserad medicin, EBM, är att hitta bästa 
tillgängliga vetenskapliga evidens och använda dem tillsammans med klinisk erfaren-
het och patientens preferenser, se Figur1.

 

Figur 1. De tre grunderna i evidensbaserad medicin, modell baserad på Sacket et al.  
(Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996).
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Evidensbaserat arbete kan ske på flera nivåer. Det kan vara i form av nationella eller 
lokala riktlinjer, som systematiska litteraturöversikter som jämför behandlingar, eller 
för den individuella patienten. Bästa tillgängliga vetenskapliga evidens kan vara stora 
vetenskapliga originalstudier med generaliserbara resultat, eller systematiska littera-
turöversikter som jämför behandlingar och dess effekter. Evidens kan inte likställas 
med ”bevis”, då vad som kan räknas som evidens måste värderas noggrant och den 
individuella patientens förutsättningar måste dessutom vägas in i om evidensen är 
tillämpbar. 

EBM-arbetsprocessen följer ett antal steg:
1. Formulera en tydlig fråga som låter sig besvaras
2. Informationssökning, val av informationskällor
3. Kritisk granskning och evidensgradering av de vetenskapliga resultaten
4. Applikation av resultaten till den kliniska verksamheten, utvärdera  

(Nordenström, 2007, s. 12).

För att arbeta evidensbaserat krävs både färdigheter inom att söka och värdera 
vetenskaplig information (steg 2 och 3), samt medicinska ämneskunskaper (steg 1, 
3 och 4). Till stöd finns vedertagna mallar och checklistor utformade utifrån inter-
nationella kriterier, det s k GRADE-systemet (GRADE Working Group, 2017). Det 
finns mallar för hur man kan strukturera sin fråga, hjälpmedel för att hitta sökord 
och ett bibliotek som tillhandahåller olika söktjänster och databaser. För att granska 
och evidensgradera finns checklistor, som ger stöd för en objektiv kritisk granskning 
av olika typer av originalartiklar utifrån vilken studiedesign de har. Den samlade stu-
diestyrkan och evidensvärdet vägs sedan samman, och kan bli en rekommendation 
om t ex vilken behandling som är bäst. GRADE har också fått en svensk översättning 
och anpassning genom Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 
vilket vi baserar stödet i vår digitala guide på (Utvärdering av metoder i hälso- och 
sjukvården : en handbok, 2014). 

LÄRANDE I FOKUS- GEMENSAMT MÅL
För att alla stegen i EBM-arbetet ska uppfyllas i undervisningen behövs kompetenser 
både från bibliotekarierna och från ämneslärare i ett nära samarbete. Det varierar 
hur EBM får utrymme i kursplaner, undervisning och läraktiviteter. Att integrera EBM-
moment i kursplaner är ett sätt att formellt börja samverka, något som börjat ske. 
Utifrån stegen i EBM-arbetsprocessen kan läraktiviteter tas fram av lärare med olika 
kompetenser, som stödjer studenterna och ger dem träning för att de ska uppnå 
kursmålen. 

Konstruktiv länkning handlar om sammankopplingen mellan kursmål och läraktivi-
teter och den är viktig för kvalitet i lärandet (Elmgren & Henriksson, 2010, s. 54-56). 



42

Styrdokument som kursplan med lärandemål blir gemensamma för alla som under-
visar i EBM-moment. Det kan skapa förutsättningar för att alla tydligt kommunicerar 
vad respektive profession kan bidra med för att lärandemålen ska uppnås. EBM är 
komplext och har också möjlighet att speglas i alla nivåer av kursmålen; Kunskap 
och förståelse, Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. 
Att ha möjligheten att utarbeta nya kursmoment om EBM från grunden kan vara 
en fördel, då planering, genomförande, utvärdering och reflektion kring läraktivi-
teter kan ske gemensamt. Samarbete skapar förutsättningar för den konstruktiva 
länkningen och att säkerställa progression om EBM ingår som moment över flera 
terminer. Vi tror att EBM och det professionsöverskridande samarbetet kan leda till 
en starkare konstruktiv länkning mellan kursmål och läraktiviteter. Vi tror också att 
studenterna upplever hög relevans i läraktiviteterna för sina framtida yrkesroller, 
något även Adams et al. beskriver (Adams, Gaffney, & Lynn, 2016). EBM kopplar 
samman autentiska kliniska frågeställningar med hur man kan besvara dem med 
hjälp av vetenskapligt underlag. Denna koppling mellan ”verklighet” och ”teori” tror 
vi är viktig i hur studenterna uppfattar EBM och momentets relevans i utbildningen.

VAD ÄR SAMARBETE?
Att vara en grupp är en grund för samarbetet, något som kan tyckas självklart men 
är värt en reflektion. Vad är en grupp, och vad är egentligen samarbete?  
Vad som är en grupp kan definieras på olika sätt. Ett exempel är Sjøvolds definition:

”En grupp består av tre eller flera personer med ett gemensamt mål och som 
samhandlar för att uppnå detta mål” (Sjøvold & Andersson, 2008, s. 13). 

En av vinsterna med samarbete i grupp är att kunskapsbasen ökar, då flera 
individer med olika kompetenser samlas. Wheelan skriver att samarbete i grupper 
rentav är nödvändigt i en föränderlig omvärld. Ramarna eller förväntningarna på 
vad gruppens uppdrag är behöver vara tydliga för att gruppen ska lyckas. (Wheelan, 
2010, s. 15-22). 

Begreppet samarbete kan väcka olika associationer. Sandberg beskriver när-
liggande begrepp som samverkan, samordning, teamarbete, nätverk, kollaboration, 
partnerskap med flera. Samarbete och samverkan är begrepp som används ofta. De 
förväxlas ibland men innebär enligt Sandberg olika saker. Samarbete är en konkret 
interaktion mellan parter för att nå ett gemensamt mål. Samverkan innebär att grän-
ser överskrids mellan parterna för att skapa något gemensamt (Sandberg, 2011, s. 
16). Att samarbeta över professionsgränser kan ta sig olika uttryck, som tvärprofes-
sionellt, multiprofessionellt eller interprofessionellt samarbete. Begreppen har dock 
olika innebörd och kräver olika grader av prestation och engagemang av deltagarna 
(Sandberg, 2011, s. 126-128). De synergier som uppstår i samarbetet är en stor del 
av vinsten med att samarbeta, menar Sandberg (2011, s. 21). 

Maria Björklund
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Samverkan och samordning kan ses som enklare eller ytligare former av sam-
arbete, där t ex aktiviteter samordnas, eller information utbyts mellan parterna. 
Samarbete, teamarbete och partnerskap är samarbetsformer som går djupare och 
som kräver mer ansvar och aktivt bidrag från parterna. Vi tror att ett mer djupgå-
ende samarbete som sker från grunden kan kräva att man gemensamt diskuterar 
samarbetsprocessens former och vilka förväntningar som finns, såväl som själva 
sakfrågan, för att samarbete ska bli lyckat. 

PROFESSIONSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE – SE VARANDRAS 
KOMPETENSER
Inom vården finns exempel på hur man kan arbeta professionsöverskridande i team, 
för att ge patienten bästa möjliga vård. Ofta är det då olika medicinska professioner 
som samverkar. I litteraturen om professionsöverskridande samarbete inom medicin 
finns många studier om olika medicinska professioner som samarbetar. Om och hur 
medicinska professioner samarbetar med andra professioner beskrivs inte i samma 
utsträckning i litteraturen. I litteraturen om medicinska bibliotekarier som samverkar 
med andra yrkeskategorier finns det ett antal studier. 

Sargeant beskriver samarbete i en lärandemiljö som att lära med, från och om 
varandra. Ett framgångsrikt samarbete präglas av ömsesidig respekt och nyfikenhet 
för den andras kunskaper, samt viljan att lära sig nya saker och en strävan efter 
att förbättra undervisningen (Sargeant, 2009). Utmaningar som vi ser kan vara att 
möta stress och tidspress, och att på allvar samarbeta och inte dela upp arbetet. En 
uppdelning skulle kunna motverka konstruktiv länkning och studenternas upplevelse 
av relevans och sammanhang. 

STEREOTYPER, HIERARKIER OCH KULTUR
En utmaning med professionsöverskridande samarbete kan vara att stereotypbilder 
av yrken finns. Hur den traditionella bilden av bibliotekarien eller läkaren ser ut 
kan påverka både samarbetet. Det kan också påverka hur studenterna uppfattar 
undervisningsmomentet och de deltagande lärarnas professioner. 

Senge beskriver att människor ofta har inre mentala modeller för att förstå 
verkligheten runtomkring, mentala modeller som består av bilder, antaganden och 
berättelser. Mentala modeller i sig behöver inte vara ett problem, men när de blir 
implicita och gör att vi tolkar eller värderar verkligheten omkring oss utifrån de men-
tala modellerna kan problem uppstå. Stereotypa bilder av yrken kan vara exempel på 
en sådan mental modell. Men de mentala modellerna kan också förändras och bidra 
till nya förståelser om man arbetar medvetet och explicit med dem (Senge, 2006, s. 
163-190). 

De mentala modellerna behöver inte bara existera på individnivå, de kan också 
bli gemensamma och bilda en värdekultur på en arbetsplats eller i en organisation. 
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Förutom de formella uppdrag som organisationen har så kan värdekulturen också 
påverka arbetet, hur det utförs och hur samarbete och kommunikation fungerar- 
eller inte fungerar. Värdekulturen kan också fungera identitets- och meningsska-
pande (Sandberg, 2011, s. 111-117). 

Att reflektera över värdekulturens påverkan kan vara ett bra första steg i ett 
professionsöverskridande samarbete. Vår erfarenhet är att bibliotekens verksamhet 
har förändrats mycket de senaste tio åren och går från att enbart vara serviceorga-
nisationer till att vara stöd och samarbetspartners. De traditionella uppgifterna för 
biblioteken finns också kvar, såsom att tillhandahålla relevant litteratur och söktjäns-
ter, men uppdragen utökas ständigt inom till exempel stöd till forskning och lärande. 
Exempel på detta är att bibliotekarierna också är högskolepedagogiskt utbildade och 
engageras för att ge stöd i den vanliga undervisningen. Ofta handlar det om upp-
gifter studenterna ska lösa som kräver att de söker, selekterar, värderar och refererar 
vetenskaplig information. Bibliotekarierna undervisar som ämnesspecialister i detta, 
precis som ämnesspecialister inom andra områden engageras för föreläsningar och 
andra läraktiviteter. I olika utsträckning engageras bibliotekarierna också i planering, 
genomförande och examination i kurser.

Det finns hierarkier i både vård och utbildning, olika professioner har olika status, 
vilket kan innebära att vem som säger något kan ha betydelse i undervisningen. 
Det kan tolkas som ett uttryck för värdekultur. Studenter kan ha större respekt för 
medicinskt ämneskunniga än för bibliotekarier (Franklin, 2013). Professionsöverskri-
dande samarbete kan stärka arbetet med alla delar inom EBM, även den avgörande 
informationssökningen och värderingen av information. Att förena kliniskt arbete 
och forskning på ett autentiskt sätt är en möjlig vinst med samarbete, då det kan fin-
nas en uppfattning om att kliniskt arbete och forskning är ”skilda världar” hos både 
studenter som hos kliniskt verksamma.

SAMMANFATTNING AV SEMINARIETS DISKUSSION
Seminariets deltagare fick i mindre grupper diskutera följande frågor:

• Vilka utmaningar finns med att samarbeta över professionsgränserna?
• Vad kan underlätta samarbete över professionsgränserna?
• Har du erfarenheter av professionsöverskridande samarbete? Dela med dig av 

dina erfarenheter!

Som avslutning diskuterades frågorna gemensamt i hela gruppen, och diskussionen 
sammanfattas här.

Maria Björklund
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VILKA UTMANINGAR FINNS MED ATT SAMARBETA ÖVER 
PROFESSIONSGRÄNSERNA?
Samtliga grupper diskuterade att det finns hierarkier i vården, och det är inte säkert 
att det finns en respekt för olika professioners kunskap i den kliniska vardagen. 
Hierarkier kan dock underlätta beslutfattande i vissa fall, då det är tydligt vem 
som beslutar och bär ansvar. En aspekt är att vård idag många gånger äger rum i 
hemmet och inte bara i klinisk miljö, vilket kan vara en utmaning. Tidsbristen är en 
viktig aspekt som många diskuterade. Det kostar mycket tid att engagera sig i ett 
samarbete som går på djupet. Bristande kunskap om varandra och förändrade roller 
kräver tydlighet i vad olika professioner kan och förväntas bidra med. Det finns en 
utmaning att utveckla och upprätthålla den kliniska expertis som krävs då vården 
är föränderlig och personal byts ut. Personalbyte påverkar även möjligheten till 
samarbeten om inte fasta ramar finns.

VAD KAN UNDERLÄTTA SAMARBETE ÖVER PROFESSIONSGRÄNSERNA?
Samarbete redan under grundutbildningarna mellan professioner kan skapa en bra 
grund. Ledningens stöd är viktigt, initiativ kan med fördel komma från sjukvårdens 
ledning. En utomstående ledning för utbildningar t ex samverkan mellan prefekter 
kan också underlätta. Kontinuitet i samarbetet är viktigt, med fasta ramar så att det 
inte blir individberoende. Informella möten kan också hjälpa processen.

HAR DU ERFARENHETER AV PROFESSIONSÖVERSKRIDANDE 
SAMARBETE? DELA MED DIG AV DINA ERFARENHETER!
Samarbete mellan grundutbildningar på kliniska placeringar, exempelvis på akuten 
har varit framgångsrikt för samarbete över yrkesgränserna. Det förekommer inte 
längre på alla utbildningar. Inom forskningen finns det en större öppenhet för vad 
andra professioner kan bidra med kunskapsmässigt, och kanske en större acceptans 
för att de egna kunskaperna behöver kompletteras med andras kunskaper. Det är 
inte självklart inom vården att synen på kunskap är lika öppen. Ett exempel som 
nämndes på samarbete över gränser som gett ny kunskap är dock Vårdalinstitutets 
forskningsplattformar [Vårdalinstitutet är inte aktivt längre, författarens anmärkning].

SAMMANFATTNING- HUR KAN INTERPROFESSIONELLT SAMARBETE 
STÄRKAS GENOM EBM?
Diskussionerna och sammanfattningen som gjordes under seminariet belyste ytterli-
gare aspekter av de tre ”ringarna” i figur 1 som konstituerar EBM; bästa tillgängliga 
vetenskapliga underlag, klinisk expertis, tillsammans med patientens preferenser 
(Sackett et al., 1996). Under seminariet utkristalliserades ytterligare aspekter av dessa 
tre ”ringar”:
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• Patientens perspektiv och upplevelser är mycket viktiga. Sociala och psykologis-
ka perspektiv behöver beaktas. Patientkommunikation- hur evidensen presen-
teras för patienten är viktigt och det ställer krav på vårdpersonalens förmåga till 
patientkommunikation. 

• Bästa tillgängliga vetenskapliga underlag: Samverkan mellan professioner ger 
bättre och mer heltäckande kunskapsunderlag från flera perspektiv, fler för 
patienten relevanta områden kan täckas in.

• Klinisk expertis: Hur skapa och upprätthålla i en föränderlig vård? Ledningens 
stöd för EBM är av stor vikt, både sjukhusets och grundutbildningarnas.

Ovanstående aspekter tar vi med oss i det fortsatta arbetet med EBM-guiden, i vår 
undervisning och i samarbetet med medicinskt ämneskunniga och kliniskt verksam-
ma lärare. Under hösten 2017 använder vi undervisande bibliotekarier EBM-guiden i 
bibliotekets undervisning och uppmuntrar lärare att bidra till den och använda den. 
Vårterminen 2018 börjar nya kursplaner gälla, för bland annat läkarprogrammet, där 
EBM är en del av förändringen. Där får vi möjlighet att på ett fördjupat sätt sam-
arbeta professionsöverskridande i praktiken. Vi tror att ett samarbete skapar goda 
förutsättningar för att arbeta med EBM i våra grundutbildningar. Genom samarbetet 
kan vi hjälpa studenterna genom EBM-processen, med guiden som stöd i läraktivite-
terna. Läraktiviteterna kommer utvecklas utifrån lärandemål och kursplaner, för att 
hjälpa studenterna att koppla ihop ett vetenskapligt arbetssätt med klinisk praktik.

EBM-GUIDEN, DIGITALT LÄRANDESTÖD
Digitalt lärandestöd i evidensbaserad medicin finns här.

http://libguides.lub.lu.se/ebm 
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