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tema medicinskt lärande
utbildningens mål

Ett temanummer om medicinskt lärande är av särskilt stort in-
tresse för studenter vid läkarprogrammen och för yngre läkare.
Det berör hur vi på bästa sätt kan förberedas för och stödjas i vårt
kommande yrkesliv som läkare. Insikter i hur effektivt lärande
sker hjälper oss att ställa krav på dem som ansvarar för vår utbild-
ning – universitet och sjukvårdshuvudmän – och att samarbeta
med våra lärare. 

Jag har själv erfarenheter från läkarutbildningen vid två olika
universitet med lite olika pedagogisk inriktning. Jag gick de första
sju terminerna vid Göteborgs universitet, som har en mer »tradi-
tionell« pedagogik. Tonvikten ligger på »katedrala« föreläsningar
på basvetenskaplig nivå och case-baserat lärande på klinisk nivå.
Jag bytte sedan studieort och har nu studerat ett år vid Lunds uni-
versitet, som på senare år satsat på mer studerandeaktiverande
arbetsformer med tonvikt på problembaserat lärande på basve-
tenskaplig nivå och case-baserat lärande på klinisk nivå. 

Ett par veckor in på terminen konstaterade jag att vi, trots min-
dre skillnader i längd på vissa tidigare kurser, hade samma kun-
skapsnivå. Jag upplever inte heller att det är någon större skillnad
på metoderna. De har båda fungerat mycket bra. Effekter av
undervisningsmetoder på djuplärande samt andra komponenter
i den professionella kompetensen än kunskap kan dock avgöras
först i ett längre perspektiv. Jag tror att det viktigaste är att foku-
sera på resultatet istället för på lärandeprocessen i sig. Det är vik-
tigt att studenterna/läkarna under utbildning tidigt ges möjlighet
att fokusera på vad som förväntas av dem efter avslutad utbild-
ning. 

Konkurrenskraftig utbildning
Internationalisering är redan ett faktum, och vi kan inte längre
blunda för att vi måste anpassa oss till resten av Europa, vilket gi-
vetvis också gäller läkarutbildningen. Vi vill utbilda läkare som är
konkurrenskraftiga och håller hög klass på den internationella
arbetsmarknaden. Gränserna öppnas och läkare från olika länder
inom EU kan få sin legitimation överförd till vilket annat EU-land
som helst. Samtidigt är det nu fler årligen med utländsk läkarut-
bildning än med svensk som erhåller läkarlegitimation i vårt eget
land [1]. För att kunna konkurrera på den utländska marknaden
krävs anpassning och givetvis kvalitet. Vi har en läkarutbildning
som redan idag håller hög klass, men vi kan alltid bli bättre. Bolog-
naprocessen talar om en uppdelning av utbildningen i tre faser
och ställer krav på examensarbeten på både grundnivå (10 veck-
or) och avancerad nivå (20 veckor). Detta är ett viktigt tillskott då

man på många andra universitet i Europa har samma upplägg. På
så sätt kan man tillförsäkra studenterna internationellt fri rörlig-
het (se artikeln av Lindgren och Danielsen i detta temanummer).
Den nya svenska Högskoleförordningen [2] ställer krav på ett 20
veckors examensarbete. Det kanske också är dags att införa en
sexårig grundutbildning enligt de europeiska direktiven? 

Utvärdering och utveckling
Utvärderingar måste ingå som en kontinuerlig och nödvändig
process genom hela utbildningen, med huvudsyftet att säkerstäl-
la att den professionella kompetens som eftersträvas uppnås av
alla studenter och yngre läkare. Dels utvärderingar där man frå-
gar studenterna efter en avslutad kurs, dels utvärderingarpå det
sätt som Högskoleverket använt för att utvärdera [3] utbildning-
arna på de sex orter i Sverige där läkarutbildning ges. Det är kan-
ske dags att ställa krav på motsvarande utveckling hos Läkarför-
bundet och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildnings-
kvalitetsinspektion av AT/ST – att man inriktar sig mer på resul-
tatet av utbildningen än på innehållet/processen. På samma sätt
som reflektion och å  terkoppling är centralt för studenternas lä-
rande och utveckling, borde således utvärdering och därtill kopp-
lade diskussioner vara centralt för utvecklingen av utbildnings-
kvaliteten.

Studenterna i centrum
Pedagogisk forskning visar att studenter lär sig bäst om de be-
finner sig i en studerandemiljö som är positiv, om lärandet sker
i ett begripligt sammanhang och där nyvunnen kompetens kan
tillämpas, dvs att teori och praktik förenas i största möjliga ut-
sträckning. Om studenten dessutom upplever sig som delaktig
i lärandeprocessen och själv inom vissa ramar kan påverka sitt
sammanhang, dvs sina studier och sitt kunskapande, tycks lä-
randet bli optimalt [4].

Detta förutsätter således att studenterna ges en central roll i
utbildningen. Med det menar jag förstås inte att utbildningen
skall vara studentstyrd men väl studerandecentrerad, att stu-
denten och dennes lärande bör stå i centrum för utbildningen.
Kompetensmål och förväntade studieresultat skall styra, men
arbetsformer och examinationer bör anpassas till modern pe-
dagogisk forskning. Först då uppnås god kvalitet i utbildning-
en. Utveckling av professionell kompetens – kunskaper, färdig-
heter, värdegrund, vetenskapligt förhållningssätt och önskvär-
da personlighetsegenskaper [5] – förutsätter en väl genom-
tänkt grundutbildning och vidareutbildning av hög kvalitet, fo-
kuserad på förväntade studieresultat. Professionalisering är
som bekant en fortgående och livslång process. 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

LIVSLÅNGT LÄRANDE
– ETT STUDENTPERSPEKTIV
Fokus på resultat istället för på lärande-
processen och ökad anpassning till inter-
nationell standard kan höja utbildnings-
kvaliteten. Sätt studenten i centrum och
låt utvärderingar ligga till grund för ut-
vecklingen av utbildningen.
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