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❙ ❙ Casemetodik är liksom problembaserat lärande (PBL) [1,
2] en studentaktiv pedagogisk metod. Studenterna tar inte
»passivt« emot kunskap som föreläggs dem av läraren, som
t ex under en katedral föreläsning. I stället bidrar studenterna
genom sitt aktiva deltagande till att få insikt om olika problem
och möjliga lösningar. Den pedagogiska utvecklingen under
1900-talets sista decennier har både nationellt och internatio-
nellt gått från passiv undervisning till studentaktivt lärande.
Nutida kognitionsforskning ger också stöd för att studentak-
tiva pedagogiska metoder resulterar i bättre inhämtning och
bibehållande av kunskaper [3]. Medan PBL från början an-
vänts inom läkar- och vårdutbildningar har casemetodiken
sitt ursprung i skolor för blivande ekonomer. Inom den medi-
cinska grundutbildningen på läkarlinjen i Sverige har Linkö-
pings universitet varit pionjär för PBL, medan medicinska fa-
kulteten i Lund/Malmö nu är föregångare beträffande case-
metodik inom ramen för ett nytt curriculum.

Casemetodiken äldre än PBL
Trots att PBL använts längre än casemetodik inom läkarut-
bildningen i Sverige är dess historia betydligt kortare. PBL
uppstod i slutet av 1960-talet i anslutning till de stora student-
revolterna (och hade säkert ett visst samband med dessa) och
pionjär var Faculty of Health Sciences vid McMaster Univer-
sity, Hamilton, Ontario, Kanada [1]. Vid McMaster infördes
1969 ett problembaserat och integrerat curriculum. PBL till-
lämpades också tidigt vid t ex University of New Mexico i
USA, Beersheba i Israel, Newcastle i Australien, Limburg-
universitetet i Maastricht i Nederländerna och sedan mitten av
1980-talet vid Harvard Medical School i Boston i USA.

Casemetodiken skapades så tidigt som på 1910- och 1920-
talen vid Harvard Business School i Boston, USA. Denna
skola för ekonomer och chefer grundades 1908, och avsikten
med casemetodiken var att ge studenterna en verklighetsan-
knuten, professionell och akademisk utbildning. På 1960-ta-
let började en spridning av casemetodiken till andra ekono-
miska skolor i Nordamerika och övriga världen. Richard Ivey
School of Business, University of Western Ontario i Kanada
(samma delstat som McMaster!) tog på 1970-talet till sig
casemetodiken från Harvard Business School och har sedan
vidareutvecklat metoden delvis enligt ett eget koncept [4]. I
Sverige skapades 1992 ett »Nationellt centrum för casemeto-
dik« med i första hand inriktning på samhällsvetenskapliga

utbildningar. Casemetoden har successivt införts som en av
flera pedagogiska metoder vid medicinska fakulteten i
Lund/Malmö [3].

Fallen är hämtade ur verkligheten
Enligt Nationellt centrum för casemetodik finns kärnpunkter
och typiska drag, men tillämpningen av metoden kan variera
betydligt. Ett »case« bygger på en verklig situation som in-
träffat, även om den vid bearbetningen anonymiseras. Situa-
tionen innebär ett problem som skall lösas och eventuellt ett
beslut som skall fattas. I situationen finns ett antal personer
som har olika roller och intressen i händelseförloppet. Proble-
met bör vara av den karaktären att det inte finns något rätt el-
ler felaktigt svar. Grunden för lärandet är studenternas egen
aktivitet, och processen bygger på ett kritiskt förhållningssätt.
Lärarens roll är att tjäna som katalysator för diskussionen i
gruppen.

Likheter mellan casemetodik och PBL
Vid både casemetodik och PBL utgår man från (helst verkli-
ga) fall, »cases». Båda metoderna är studentaktiva, dvs stu-
denterna deltar aktivt i en gruppdiskussion som är själva grun-
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den för lärandet. Identifieringen av problem är central i båda
fallen, även om den fortsatta processen skiljer sig mellan me-
toderna (se nedan). Både casemetodik och PBL skall stimule-
ra studenterna till självstudier, och i båda fallen kan man ar-
beta under flera sessioner. PBL lämpar sig enligt vår erfaren-
het för både klinisk och preklinisk utbildning, medan caseme-
todik fungerar bäst inom klinisk utbildning. Casemetodik kan
också användas inom utbildning i ledarskap.

Skillnader mellan casemetodik och PBL
Gruppstorleken skiljer sig åt; vid casemetodik arbetar man i
stora grupper på mellan 20 och 80 studenter, medan den ide-
ala gruppstorleken vid PBL är 5–8 studenter. Casemetodiken
är på grund av detta mindre resurskrävande när det gäller lä-
rarinsatser än PBL. Dessutom förväntas alla studenter vara
aktiva under gruppsammankomsterna vid PBL. Vid caseme-
todik har endast ett begränsat antal av studenterna möjlighet
till aktivt deltagande i diskussionen. Studenterna leder sessio-
nen vid PBL och väljer bland sig dels en ordförande, dels en
sekreterare, som skriver på tavlan. Läraren är passiv «tutor»,
som i första hand övervakar. När man använder casemetodik
är däremot läraren ordförande och leder sessionen aktivt samt
skriver på tavlan.

När problemet formulerats (se ovan) ställer gruppen sig
vid casemetodik i första hand frågan: Hur skall vi lösa det?
Den fortsatta övningen går ut på att analysera, argumentera
och komma fram till alternativa lösningar. Olika studiemål
genereras, men det centrala är ändå själva problemlösnings-
processen (ofta av klinisk natur). Vid PBL frågar sig studen-
terna istället: Varför är det så här? På detta följer en »brain-
storming« då alternativa förklaringar, frågeställningar och in-
lärningsmål formuleras. Ett annat sätt att beskriva skillnader-
na mellan metoderna är att en situation vid casemetodik upp-
levs som otillfredsställande och att något måste göras. Vid
PBL är situationen gåtfull och man vill söka förklaringar
(Faktaruta Jämförelse mellan casemetodik och PBL).

Att arbeta med casemetodik i klinisk utbildning
Ett case bygger på ett verkligt patientfall och en problematisk
klinisk situation som kräver beslut. Den kliniske läraren väl-

jer själv ut ett sådant fall, gärna från sin egen kliniska vardag.
Det är viktigt att patienten anonymiseras, och för detta ända-
mål kan smärre justeringar av fakta göras. Bakgrund och ak-
tuellt problem beskrivs på 1–2 A4-sidor (inom ekonomutbild-
ningen kan cases vara 10–20 sidor långa), som delas ut till stu-
denterna i storgruppen. Studenterna ombeds läsa igenom fal-
let och sedan vända sig till sina bordsgrannar och diskutera i
smågrupper (vid Harvard finns särskilda svängbara stolar för
att underlätta detta). Efter ca 5–10 minuter inleder läraren dis-
kussionen i storgruppen med att ställa en öppen fråga, t ex
»Vad handlar det här om?». Läraren försöker sedan att få så
många som möjligt att delta i diskussionen. I bästa fall upp-
står en argumentation mellan olika studenter, då läraren till-
fälligt kan dra sig tillbaka och låta studenterna själva sköta
diskussionen en stund. Bakgrundsfakta (tidigare sjukdomar
etc), aktuellt problem (nuvarande sjukdom), troliga förkla-
ringar (PBD), behov av ytterligare information (utredning),
förslag till åtgärder (behandling) och studiemål skrivs upp på
tavlan av läraren i kolumner enligt ett särskilt schema. Obser-
vera att rubrikerna inom parentes visar analogin med klinisk
journalskrivning. En fördel, om man är flera lärare, är att man
kan turas om att skriva på tavlan och att leda diskussionen.

Efter en varierande tidsperiod, kanske 20–40 minuter, de-
las en fortsättning på fallet ut innehållande nya fakta och hän-
delser. Nya problem diskuteras på liknande sätt som i första
delen. Ett case kan delas upp i ett varierande antal delar, men
oftast innehåller del tre en upplösning på fallet, som sedan av-
slutas. Man kan också välja att lämna fallet öppet, utan någon
säker lösning. Enligt vissa inlärningspsykologiska teorier
medför detta en förbättrad inlärning på grund av den s k Zei-
garnik-effekten (Bliuma Zeigarnik, rysk psykolog född
1900). Situationen upplevs dock ofta som otillfredsställande
av studenterna, och man väljer därför oftast att lämna ut nå-
gon typ av facit.

Ett case kan slutbehandlas vid en sammankomst, och stu-
denterna tar sig efteråt an de studiemål som uppkommit. Del
ett kan delas ut antingen i förväg eller när sessionen börjar.
Alternativt kan man gå igenom del ett och eventuellt del två
vid en första sammankomst och generera studiemål. Efter att
studenterna arbetat med studiemålen samlas storgruppen på
nytt och slutbehandlar fallet. Vid denna andra session kan ett
nytt case påbörjas (Figur 1).

Egna erfarenheter av casemetodik
Vid medicinska fakulteten i Lund/Malmö har vi under hela
1990-talet arbetat med en successiv omläggning av curricu-
lum för läkarutbildningen. Denna förändring har inneburit
problemorientering och en både vertikal och horisontell inte-
grering av olika prekliniska och kliniska ämnen. PBL har an-
vänts parallellt med föreläsningar, först på det prekliniska och
sedan även på det kliniska stadiet. Casemetodik har tillkom-
mit under andra halvan av 1990-talet och visat sig användbar
främst på det kliniska stadiet. Metoden fungerar inte lika bra
på preklinisk nivå eftersom främst klinisk problemlösning
tränas. PBL är därför lämpligare under de första studieåren.

Integreringen har inneburit att de traditionella ämnena för-
lorat i betydelse, och tyngdpunkten har istället lagts på hela
terminer innehållande olika kurser om biologiska funktioner,
patobiologi och kliniska områden. Större sammanhållna kli-
niska examinationer, omfattande en eller flera terminer, har
införts [5]. Exempelvis har undervisningen i gynekologi inte-
grerats med den i kirurgi, urologi och onkologi, medan obste-
trik/perinatologi har integrerats med pediatrik/neonatologi.
Följden har blivit att undervisningen i obstetrik & gynekolo-
gi, som i sin helhet tidigare låg på termin 11, delats så att gy-
nekologin placerats på termin 8 och obstetriken på termin 11.
Genomförandet av dessa förändringar medförde att vi under
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❙ ❙ Fakta 1

Jämförelse mellan casemetodik och PBL

Casemetodik PBL
Ursprung: Harvard Business Ursprung: McMaster 1969
School 1910–20-talen

Stor grupp (20–80 studenter) Små grupper (5–8 studenter)

Läraren är ordförande och Studenterna leder sessionen 
leder sessionen aktivt. och väljer ordförande och 

sekreterare. Läraren är passiv 
»tutor« som i första hand över-
vakar.

Utgår från fall (case) Utgår från fall

Hur? Varför?
Analysera, argumentera, »Brainstorming», frågeställ-
alternativa problem- ningar, inlärningsmål
lösningar

Stimulera till självstudier Stimulera till självstudier

Eventuellt en andra session En andra session

Klinisk utbildning Preklinisk och klinisk utbildning



Figur 1. Tre olika sätt att disponera casemetodik.

tre terminer var tvungna att undervisa dubbelt så många kan-
didater som normalt. Under flera år hade vi tidigare tillämpat
PBL under kursen i obstetrik och gynekologi, men med dub-
belt så många studenter att undervisa hade vi inte längre lärar-
resurser till att klara detta. Vi valde därför i Malmö att gå över
till casemetodik, som ju går att använda på en stor grupp av
studenter.

Casemetodiken har använts jämsides med seminarier och
föreläsningar (de som fått god kurskritik har bibehållits). Vi
har försökt integrera undervisningen med andra ämnen och
exempelvis arbetat med »Buksmärtor hos gravid kvinna« till-
sammans med kirurg och urolog och med »Tumör i buk/bäck-
en« tillsammans med kirurg och onkolog. Inom obstetrik/pe-
rinatologiundervisningen kan man samarbeta med neonato-
log och använda cases i form av förlossningsfall. På detta sätt
har vi oftast varit 2–3 lärare, vilket inneburit en avlastning, då
man kan turas om med att skriva på tavlan och att leda diskus-
sionen. Dessutom kan olika specialister vara resurspersoner,
även om man skall undvika att hålla miniföreläsningar.

Vad tyckte studenterna?
Omläggningen och dubbelundervisningen har totalt sett inne-
burit en påfrestning för både studenter och lärare. Först från
och med vårterminen 2000 är förändringen genomförd och
prövad för första gången fullt ut i denna form. Sannolikt kom-
mer ytterligare justeringar att behövas. Vi har dock frågat stu-
denterna i kursutvärderingarna under två av »dubbelunder-
visningsterminerna« (våren och hösten 1999) om deras in-
ställning till casemetodik respektive föreläsningar. En preli-
minär tolkning är att casemetodiken mottagits väl av studen-
terna, men att de också uppskattar goda traditionella föreläs-
ningar. Studenterna ägnar större delen av sin tid åt klinisk
praktik. Under cirka en och en halv dag varje vecka samlas
hela gruppen för teoretisk undervisning, oftast omfattande ett
case, ett studentlett seminarium och cirka sex föreläsnings-
timmar. Relationen mellan dessa undervisningsformer före-
faller motsvara studenternas önskemål. Under omläggningen
har vi arbetat med en storgrupp på omkring 60 studenter. Från
och med vårterminen 2000 omfattar gruppen omkring 40
kandidater, vilket torde innebära en fördel.

Avslutande kommentar
Casemetodik är en studentaktiv metod som jämsides med
PBL, seminarier och föreläsningar lämpar sig väl för klinisk
grundutbildning i läkarprogrammet. Enligt vår erfarenhet ger

metoden träning främst i klinisk problemlösning och passar
väl in i ett integrerat och problemorienterat curriculum. Case-
metodiken är mindre krävande än PBL beträffande lärarresur-
ser och är därför också användbar med tanke på det ökade in-
tag till läkarlinjen som kan väntas inom en snar framtid.
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SUMMARY

The case method – a new student activating meth-
od for teaching and learning in medical education

Martin Stjernquist
Läkartidningen 2001; 98: 174-6

The case method is a student-activating method,
used together with problem based learning (PBL)
and traditional teaching methods in the curriculum
for undergraduate medical education at the Faculty
of Medicine in Lund/Malmö, Sweden. The case
method provides training in the solving of clinical
problems and is thus especially useful at the clini-
cal level of medical education, and in an integrated
and problem based curriculum. The case method
consumes less teaching resources than PBL, and
might thus be useful in a situation with increasing
numbers of medical students.
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Metod 1:
1:a sammankomsten
Case A del 1 (ev del 2).
Studiemål formuleras.

Studenterna söker in-
formation.

2:a sammankomsten
Case A avslutas (ev
del 3).
Case B del 1 (ev del 2).

Studenterna söker in-
formation inför nästa
sammankomst då
case B avslutas.

Studenterna får ut
Case A (del 1) i förväg
och sätter sig in i fal-
let och söker informa-
tion.

1:a sammankomsten
Case A tas upp och
slutbehandlas (del
2+3 ).
Case B (del 1) utdelas.

Studenterna förbere-
der arbetet med case
B.

2:a sammankomsten
Case B tas upp och
slutbehandlas (del
2+3).
Case C (del 1) utdelas.

1:a sammankomsten
Case A utdelas och
slutbehandlas (del
1+2+3).
Studiemål förmuleras.

Studenterna söker in-
formation.

2:a sammankomsten
Case B utdelas och
slutbehandlas (del
1+2+3).
Studiemål formuleras.

Studenterna söker in-
formation.

Metod 2:

Metod 3:


