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Abstract
Problem-based learning (PBL) was from the beginning developed in medical school, but is today 

used in education in other programmes as well. Investigations about PBL have been conducted in 

different disciplines and there is also metastudies. In this paper, a metastudy of 8 bachelor degree 

papers have been conducted. The questions answered were: which methods were used to investigate 

PBL in primary, lower secondary and upper secondary school, which advantages were found in 

working according to the PBL method, which disadvantages were found in working according to 

the PBL method and did teachers and students views about advantages and disadvantages about 

PBL as a method differ and if they did, how? The results showed that mostly qualitative methods 

were used to investigate the PBL as a method, mostly abilities of social qualities and independence 

were trained in working according to PBL, a disadvantage was that working according to the PBL 

method was considered more resourse consuming than traditional teaching methods and teachers 

and students views about PBL did not differ considerably. Further research is needed to reveal 

relevant measuring methods to investigate PBL and to determine the effectiveness of the method.
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Inledning
Begreppet livslångt lärande används ofta idag och då ibland som en synonym till utbildning inom 

utbildningsväsendet, men behöver inte alls innebära detta eftersom termen är mer multifaktoriell än 

så (Berglund, 2008). Lärande kan ske överallt i samhället, inom alla discipliner och på alla nivåer 

(Berglund, 2008). 

För att uppnå förståelse av ny kunskap måste man aktivt, fysiskt och intellektuellt manipulera och 

undersöka olika fenomen (Säljö, 2000). Lärande kan ses som en kombination av att besitta 

information, utveckla färdigheter och förstå fenomen (Säljö, 2000). Dessutom måste man kunna 

avgöra vilken information, vilka färdigheter och vilken förståelse som ska användas vid olika 

situationer (Säljö, 2000). Problembaserat lärande (PBL) innebär att studenterna arbetar med sk 

uppgiftsbaserat lärande där de söker information för att kunna förklara givna problem (Egidius, 

1999). PBL används i utbildningssammanhang vid universitetskurser och ibland även i grund- och 

gymnasieskolan (Chang och Lee, 2010; Hernane m fl, 2010; Barett, 2010; Reynolds m fl, 2010; 

Belland, 2010). När man använder sig av PBL i en undervisningssituation skiftar man från ett 

lärarcentrerat synsätt till ett studentcentrerat synsätt (Lekalakala-Mokgele, 2010). Det innebär att 

man vill att studenterna ska vara mer aktiva vid inlärningsprocessen och läraren mindre aktiv 

(Lekalakala-Mokgele, 2010). 

Vid PBL förväntas eleverna därför lära sig det aktuella kursinnehållet genom att lösa ett realistiskt 

och verklighetsanknutet problem (Reynolds m fl. 2010). När studenterna väl löst problemet 

presenterar de lösningen på problemet för varandra och för läraren (Belland, 2010). PBL har flera 

olika steg för deltagarna att gå igenom när de strävar efter att lösa det aktuella problemet 

fullständigt (Reynolds m fl. 2010). PBL utförs i studentgrupper om max 10 studenter per grupp 

(Reynolds m fl. 2010). Vid första steget presenteras det verklighetsanknutna problemet för 

studentgruppen (Reynolds m fl. 2010). Gruppen bedömer sedan om de har tillräcklig kunskap för 

att kunna lösa problemet (Reynolds m fl. 2010). Under nästa steg bestämmer de vilken sorts 

ytterligare information de behöver skaffa sig för att få tillräcklig kunskap att lösa problemet 

(Reynolds m fl. 2010). I nästa steg planerar gruppen tillsammans hur de ska skaffa sig den här 

nödvändiga kunskapen (Reynolds m fl. 2010). När gruppen sedan skaffat sig den nödvändiga 

kunskapen försöker gruppen att med kreativa metoder lösa problemet (Reynolds m fl. 2010). Efter 

det kommer de överens om en gemensam lösning av problemet (Reynolds m fl. 2010). I sista steget 

presenterar de lösningen för läraren och utvärderar sitt arbete med hjälp av lärarens feedback på 

problemlösningen (Reynolds m fl. 2010). Vid PBL anses gruppdiskussionen vara en central 
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inlärningsplattform där kreativa idéer och existerande kunskap testas och diskuteras mellan 

gruppmedlemmarna (Barret, 2010). För att lösa problemet på ett effektivt sätt måste studenterna 

söka efter information på Internet och från böcker, vilket innebär att studenter måste klara av att 

använda sina informationssökningskunskaper på ett korrekt sätt (Laxman, 2010). För att korrekt 

lösa problemet inom den tidsram de fått måste de också kunna hitta arbetsflödet och hålla fast vid 

arbetsflödet i ett rimligt tempo (Barrett, 2010). 

Bakgrund
PBL används som undervisningsmetod mer eller mindre frekvent vid olika lärosäten idag. PBL 

utvecklades från början för att användas inom läkarutbildningen och spred sig därifrån till att 

användas även vid andra vårdutbildningar (Edgren m fl., 2011). Sedan har metoden även spridit sig 

till lägre utbildningsstadier motsvarande grund och gymnasieskolan (Belland, 2010; Chang, 2010; 

Egidius, 1999). Från tidigare erfarenhet av att arbeta problembaserat och tvärvetenskapligt i ämnena 

biologi och kemi på gymnasiet har jag fått erfarenheten att eleverna vid detta arbetssätt lätt får 

brister i ämneskunskaperna både när det gäller riktigheten i kunskapen och de mer komplicerade 

händelseförloppen. Däremot är min uppfattning att eleverna vid problembaserad inlärning får en 

god tvärvetenskaplig förståelse. Att ytterligare undersöka vilka effekter PBL som metod medför är 

vetenskapligt intressant eftersom man från att ha använt metoden inom specifika 

universitetsutbildningar även börjat använda PBL på lägre nivåer inom utbildningssystemet utan att 

man vet om metoden är applicerbar på dessa utbildningsstadier och i olika ämnen. 
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Problemformulering
Utifrån tidigare forskning där olika metoder använts för att undersöka PBL (Barett 2010, 

Lekalakala-Mokgele, 2010; Laxman, 2010; Donnelly, 2010; Marshall, 2011; Gurpinar, 2010; Lim, 

2011; Belland, 2010; Pereira m fl., 2010), min egen erfarenhet av att arbeta med PBL och utifrån att 

PBL på en del skolor används frekvent som arbetsmetod skulle det vara intressant att genom en 

metastudie få vetskap om hur man gått till väga för att undersöka PBL som arbetsmetod. Det vore 

även intressant att undersöka vilka slutsatser flera empiriska studier dragit av de fördelar respektive 

nackdelar som användningen av PBL som arbetsmetod inom grund- och gymnasieskolan inneburit 

för lärare och elever.  

Teoretisk utgångspunkt
Piaget som ses som en företrädare för den kognitivistiska synen på lärande har haft stort inflytande 

på utvecklandet av det skolarbete som bedrivs på många håll idag, där laborativt arbete och 

problembaserat lärande (PBL) är två exempel på situationer där studenterna aktivt måste testa 

problem och fenomen (Säljö, 2000). Inom det kognitivistiska perspektivet undersöker man hur barn 

och ungdomars förmåga att tänka, resonera, lära sig och lösa problem utvecklas (Vasta m fl., 1999). 

Piaget hade dels ett biologiskt synsätt och dels ett filosofiskt synsätt när det gällde dessa frågor 

(Vasta m fl., 1999). Biologiskt sett menade Piaget att organismers celler var organiserade på ett visst 

sätt och detta gav upphov till olika kognitiva strukturer, vilket gav förutsättningar för viss 

utveckling (Vasta m fl., 1999). Piaget menade också att alla organismer interagerar med sin 

omgivande miljö genom assimilering och ackomodation och därmed anpassar sig till den miljö de 

befinner sig i (Vasta m fl., 1999). Med assimilering menade Piaget att vi försöker passa in det vi 

upplever i miljön i våra befintliga kognitiva strukturer dvs vi försöker passa in det med de 

erfarenheter vi redan har (Vasta m fl., 1999). När vi gör detta sker samtidigt en ackomodation av 

samma strukturer för att de ska passa miljöns krav (Vasta m fl., 1999). När assimilering och 

ackomodation sker innebär det att en utveckling av de biologiska strukturerna sker (Vasta m fl., 

1999). Utifrån denna bas utformade Piaget sin teori om att barn passerar olika stadier i utvecklingen 

till vuxna och i sin inlärning (Vasta m fl., 1999). När detta synsätt överfördes till 

utbildningssystemet menade man då att för att barn och ungdomar ska lära sig något behöver den 

kunskap de ska lära sig anknyta till det individen redan kan och har vetskap om (Vasta m fl., 1999). 

Piaget menade också att individen måste vara motiverad att lära sig och motivationen kommer dels 

av anknytningen till existerande kunskap hos individen och dels av att individen aktivt själv får 

undersöka olika fenomen (Vasta m fl., 1999). 

Även Vygotsky´s sociokulturella teori om barns utveckling och inlärning har påverkat framväxten 
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av problembaserat lärande inom dagens utbildningssystem (Vasta m fl., 1999). Vygotsky menade att 

barns inlärning sker genom att de genom social interaktion införlivar den omgivande kulturen och 

att barn har en sk ”proximal utvecklingszon” (Vasta m fl., 1999). Den proximala utvecklingszonen 

definieras som skillnaden mellan de färdigheter  barnet klarar av att göra själv och vad barnet klarar 

av att utföra med hjälp (Vasta m fl., 1999). För att barnet ska  lära sig nya färdigheter krävs då att 

barnet har tidigare kunskaper att relatera till samtidigt som barnet får träna på att lösa problem som 

kräver lite mer än det barnet redan kan, men då med hjälp tillgänglig (Vasta m fl., 1999).  

Tidigare forskning
Studier om hur man kan använda och arbeta med PBL är utförda på olika sätt och visar på olika 

resultat. I publicerade studier om PBL har en del undersökningar använt sig av kvalitativa metoder 

(Barett 2010,  Lekalakala-Mokgele, 2010; Laxman, 2010; Donnelly, 2010) och en del av 

kvantitativa (Marshall, 2011; Gurpinar, 2010; Lim, 2011; Belland, 2010; Pereira m fl., 2010) och en 

del har i sina analyser använt sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder (Chang and Lee, 

2010; Reynolds and Hancock, 2010). I de olika studierna har man undersökt olika fenomen som kan 

ha betydelse för resultatet av studenternas lärande. Studierna som gjorts om PBL som metod är 

utförda inom olika ämnesdiscipliner och även inom undervisning i tvärvetenskapliga discipliner 

(Hernane m fl., 2010; Collard m fl, 2009; Finch, 1999; Verhoeven m fl, 1998).  De flesta studier 

behandlar  användningen av PBL på universitetsnivå, även om ett fåtal studier även utförts vid lägre 

utbildningsnivåer (Belland, 2010; Chang and Lee, 2010).

En studie undersökte hur man kan använda olika informationssökningsstrategier på Internet och 

vilken betydelse informationssökningskunskaper hade för kvaliteten på PBL-arbetet (Laxman, 

2010). Resultaten i den här studien visade att kunskap om hur man söker information på Internet har 

betydelse för slutresultatet av ett PBL-projekt. Detta gällde särskilt när studenterna fick mer diffust 

skrivna problem att lösa. Vid välstrukturerade problem klarade studenterna av att lösa problemen 

utan någon utbildning i informationssökning, men när problemen blev mer diffusa och ställde högre 

krav på kunskapsinlärning för lösningen räckte inte studenternas självlärda kunskaper till när det 

gällde att söka efter information. 

Donnelly (2010) tog i sin artikel upp en studie där man undersökt olika sätt att interagera i PBL-

samarbetet och vilken betydelse olika sätt har för kvaliteten på PBL-arbetet. Resultaten visade att 

online diskussioner var positivt för studenternas förståelse av kursinnehållet. Att fysiskt träffas för 

diskussioner visade sig vara mer positivt för gemensamt beslutsfattande och social samvaro. På så 

vis innebar olika diskussionsformer olika resultat för inlärning av kursinnehållet. 
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Lekalakala-Mokgele (2010) tog upp svårigheten för läraren att skifta över från en lärarcentrerad syn 

till en studentcentrerad syn och vilken betydelse detta hade för studenterna i en PBL-situation. 

Studiens resultat visade att lärarna hade svårt att släppa kontrollen över klassrummet och att de var 

oroliga för att studenterna kanske inte skulle lära sig hela det nödvändiga kursinnehållet. Känslan av 

förlorad kontroll minskade när studenterna arbetat enligt PBL-konceptet i några månader. Lärarna 

började då se sig själva som handledare istället för lärare när de märkte att studenterna var mycket 

engagerade i sina studier och började känna sig tryggare i att studenterna lärde sig nödvändig 

kunskap för att klara av sitt framtida yrke. Studenterna angav i studien att de fick olika mycket hjälp 

av olika lärare beroende på hur väl läraren var insatt i att arbeta med PBL. En del lärare var alltför 

passiva och studenterna upplevde då att de behövde mer guidning genom inlärningsprocessen. Detta 

stod i kontrast mot att studenterna istället upplevde andra lärare som alltför kontrollerande och att 

det hämmade deras inlärningsprocess. Författaren drar slutsatsen av studien att det är nödvändigt att 

läraren får utbildning och övning i att leda arbete i PBL innan kursstart. Hernane m fl. (2010) gjorde 

ett experiment där de använde sig av PBL vid starten av en kurs i datorprogrammering. Detta visade 

sig ha positiva effekter på inlärningen, men man konstaterade också att för att metoden skulle 

fungera tillfredsställande krävdes att läraren erbjöds introduktionsutbildning i metoden. 

Barett (2010) undersökte hur samtalen under PBL-processen påverkar PBL-arbetet. Han 

analyserade samtal från flera olika PBL-gruppers interaktioner. Samtalen handlade om att 

gruppmedlemmarna kände sig förvirrade och att allt var kaos. En del av gruppmedlemmarna såg 

denna förvirring/kaoskänsla som en fördel som ökade det kreativa tänkandet och idéflödet medan 

andra såg förvirringen/kaoskänslan som en nackdel som försvårade arbetet och gjorde det svårt att 

komma igång. De flesta grupper hade svårt att komma igång och hitta rätt i problemlösningsarbetet 

och senare även att hitta flytet i problemlösningsarbetet. För att underlätta dessa problem föreslog 

författaren att man som lärare måste göras medveten om det här problemet för att kunna hjälpa 

studenterna genom den här fasen. 

En annan studie utförd av Reynolds m fl. (2010) visade att studenter presterade kunskapsmässigt 

bättre vid tentamen efter att ha studerat enligt PBL än vid traditionell undervisning och att 

studenterna såg som en fördel med PBL att de var mer tillfreds med att arbeta enligt PBL än med 

traditionell undervisning. 

Belland (2010) undersökte hur tonåringar gick till väga när de arbetade i PBL-projekt. Hans resultat 

visade att man kunde se en signifikant förändring i medelpresterande elevers förmåga att bedöma 

sig själva. Deltagarna i grupperna lärde sig också att använda sig av hjälpmedel och strategier för att 
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organisera arbetet i gruppen. 

Chang och Lee (2010) gjorde en studie där de visade hur man kan starta upp problembaserat 

lärande på gymnasienivå utan att förlora tid under inskolningsprocessen. De kunde visa att om man 

lade tid i förväg på att instruera studenterna i hur PBL gick till och hur de rent praktiskt skulle gå 

tillväga när de informationssökte efter relevant kunskap, förlorade man ingen tid från 

ämnesinlärningen på lektionerna där man sedan använde sig av PBL. På så vis underlättade man för 

ämnesläraren att genomföra PBL i undervisningen och lärarna kunde framgångsrikt låta studenterna 

arbeta med PBL. I studien kunde man också visa att studenterna upplevde arbetet med PBL positivt. 

En studie utförd av Cheaney och Ingebritsen (2005) där man undersökte hur det fungerade att 

använda PBL vid en online kurs i bioteknologi visade på att fördelen för studenter som studerat 

enligt PBL-metoden var att de hade ett bättre resonemang och en bättre förståelse för kursinnehållet 

jämfört med de studenter som deltagit i undervisning baserad på föreläsningar. När man testade 

kursens faktakunskaper med en tentamen visade det sig dock att studenterna som läst enligt PBL-

metoden hade något sämre faktakunskaper jämfört med föreläsningsgruppen. Collard m fl. (2009) 

undersökte PBL-metoden vid en utbildning i biomedicin och fann då att förmågan att resonera 

successivt förbättrades hos studenterna som arbetade enligt PBL-metoden under hela 

utbildningstiden. I början av projektet ökade även dessa studenters faktakunskaper tillfredsställande 

men i slutet av utbildningen visade det sig att de inte längre ökade på sitt förråd av faktakunskaper i 

samma utsträckning som tidigare. Författarna tolkade detta som att man i början av utbildningen 

kunde se en koppling mellan mängden faktakunskaper hos en student och förmågan att resonera 

kring kunskapen men att denna koppling sedan försvann. Antepohl och Hertzig (1999) beskriver i 

sin artikel en studie där de undersökt examinationsresultat mellan en grupp som studerat enligt 

PBL-metoden och en grupp som enbart deltagit i traditionell undervisning. De fann att båda 

grupperna fick samma poängresultat på examinationen. Dock fanns en tendens till att PBL-gruppen 

presterade något bättre på de resonerande frågorna än faktafrågorna, men inga signifikanta 

skillnader kunde påvisas. Ytterligare en studie utförd av Finch (1999) beträffande läkarstudenter 

visade att den grupp som studerat enligt PBL-metoden presterade likartat vid examinationen 

avseende faktakunskaper men att PBL-gruppen dessutom hade fördelen att vara mer kunniga i att 

föra resonemang och klarade av patientkontakterna bättre. Även Verhoeven m fl. (1998) jämförde 

läkarstudenter som arbetat enligt PBL-metoden med läkarstudenter som följt traditionell 

undervisning och fann att faktakunskaperna var likartade mellan studentgrupperna. 

En metastudie (Kasim, 1999) har undersökt hur man i olika studier gått tillväga för att undersöka 

9



effekten av PBL på lärande. I artikeln konstateras att ytterligare forskning behövs för att definiera 

PBL och komma fram till hur resultaten från PBL-baserad undervisning kan mätas. 

Syfte 
Att genom att utföra en metastudie av examensarbeten från lärarprogrammet undersöka hur PBL 

som arbetsform undersökts i de här examensarbetena och vilka fördelar respektive nackdelar som 

framkommer i dessa undersökningar vid användning av PBL som arbetsform i grund- och 

gymnasieskolan. 
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Metod
Metodkritik
En metastudie innebär att man undersöker resultat som framkommit i flera oberoende utförda 

studier som undersökt samma fenomen (Graziano och Raulin, 2000). De undersökta studiernas 

resultat redovisas sedan i en ytterligare artikel, eller i detta fallet ett examensarbete (Graziano och 

Raulin, 2000). 

Enligt Fisher m fl. (2006) kan det innebära både en styrka och en svaghet att använda sig av en 

kvalitativ sammanställning av flera rapporter. Det är en krävande uppgift att utföra en sådan 

eftersom det tillför en ökad komplexitet i varje stadie av forskningen (Fisher m fl. 2006). Att utföra 

en metastudie av kvalitativa undersökningar anses därför endast försvarbart om man vill ha en 

djupare förståelse av ett problem än en metastudie av kontrollerade kvantitativa studier kan ge 

(Fisher m fl. 2006). Styrkan i att göra en metastudie av kvalitativa undersökningar eller en 

blandning av kvalitativa och kvantitativa studier består i att det ger nya sätt att förstå problem och 

frågor som ställs inom ett forskningsområde (Fisher m fl. 2006). Genom att i en metastudie leta 

efter i förväg definierade parametrar har metastudien därmed en bättre styrka i sina resultat än en 

traditionell litteraturstudie (Fisher m fl. 2006). Om man studerar kvalitativa och kvantitativa studier 

och jämför resultaten från dessa med varandra får man en ökad kunskap till det aktuella 

forskningsområdet i den meningen att studien ger svar på de kontrollerade 

undersökningsmetodernas validitet (Fisher m fl. 2006). De tillför också den kunskap som talar om 

huruvida försöksdeltagarna anser att studien undersöker ett relevant problem inom det aktuella 

området (Fisher m fl. 2006). Svagheten består i att sammanväga olika forskningsstudier som dels 

skiljer sig åt i metodval och omfång och dels saknar den kontrollerade experimentform som oftast 

utmärker kvantitativa studier (Fisher m fl. 2006). 

Forskningsetiskt innebär genomförandet av en metastudie att vissa kriterier för inkludering och 

exkludering av studier behöver fastställas. Detta gör man för att få med de studier som behandlar 

ämnet man ska undersöka och för att inte få med studier som inte är relevanta för den aktuella 

metastudien. Att dessa kriterier fastställs i samband med att metastudiens syfte och frågeställningar 

skrivs är nödvändigt för att undvika ohederlighet i inklusionen och exklusionen av data (Medicinska 

forskningsrådet, 2003). 
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Genomförande

För att undersöka syftet utfördes en metastudie av examensarbeten på C-nivå skrivna av studenter 

på lärarprogrammen i Sverige. Om metastudien istället gjorts genom att undersöka publicerade 

studier hade underlaget blivit mindre än i den aktuella metastudien, eftersom få publicerade studier 

behandlar PBL som arbetsform i grund- och gymnasieskolan. För att utföra metastudien söktes 

uppsatser i databasen uppsatser.se. Vid sökning med sökorden ”problembaserat lärande” och ”pbl” i 

denna databas hittades 25 examensarbeten som på någon sätt behandlade PBL. Av dessa valdes 8 

uppsatser ut som behandlade PBL inom grund eller gymnasieskolan enligt följande kriterier:

•Inklusionskriterier: Examensarbetet behandlade PBL i grund eller gymnasieskolan och innehöll 

minst en empiriskt utförd undersökning om PBL. 

•Exklusionskriterier: Examensarbetet innehöll enbart en litteraturstudie, undersökningar som 

behandlade vuxna som arbetar enligt PBL (ex. komvux), hade primärt fokus på svenska som andra 

språk istället för fokus på PBL och att examensarbetet inte var tillgängligt i fulltextversion. 

Dessa inklusions och exklusionskriterier sattes för att resultaten skulle motsvara studiens syfte dvs 

att studera vissa aspekter runt PBL i grund och gymnasieskolan. För att metastudien av 

examensarbetena skulle motsvara studiens syfte var det därför nödvändigt att exkludera studier med 

ovanstående kriterier och att inkludera studier med ovanstående kriterier. Det finns olika metoder att 

undersöka utfall av användandet av PBL som arbetsmetod tex intervjuer av både elever och lärare 

eller endast av elever eller lärare, enkäter som besvarades av antingen både elever och lärare eller 

endast av elever eller lärare och deltagande observation av eleverna som arbetade enligt PBL. 

Utifrån min egen erfarenhet av att arbeta med PBL och med vetskapen att PBL används frekvent 

som arbetsmetod på en del skolor vore det intressant att undersöka både hur själva arbetsformen 

undersökts och vilka fördelar respektive nackdelar användandet av PBL som arbetsmetod inneburit 

för lärare och elever. Utifrån denna vetskap och utifrån studiens syfte konstruerades följande frågor 

för att användas vid analysen av de 8 utvalda uppsatserna: 

•Med vilka metoder undersöktes PBL som arbetsform i grundskolan och gymnasieskolan? 

•Vilka fördelar med PBL som arbetsform framkom i examensarbetena? 

•Vilka nackdelar med PBL som arbetsform framkom i examensarbetena? 

•Skilde sig lärares och elevers åsikter om fördelar och nackdelar med PBL som arbetsform åt och i 

så fall hur?
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Vid bearbetningen av texterna granskades först uppsatsernas innehåll och sortering skedde enligt 

ovan beskrivna kriterier. Som analysredskap av de resterande uppsatserna användes ovanstående 

frågor. 

Av de åtta uppsatserna som slutligen blev kvar utifrån ovanstående kriterier behandlade fem PBL 

inom humanistiska och konstvetenskapliga ämnen. Två examensarbeten behandlade PBL på 

lågstadiet där uppdelning i ämnen inte var lika tydlig. Ett examensarbete behandlade PBL inom 

integrerad NO-undervisning på grundskolan. En sammanfattning av de 8 examensarbetenas innehåll 

visas i nedanstående tabell.
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          Tabell 1. Beskrivning av metastudiens examensarbeten.

Examensarbetets titelSyfteÄmneUtbildningsnivåAntal deltagareMetod för insamling av dataMetodvalProblembaserat lärande- en elevaktiv arbetsmodell för 
grundskolans tidigare år?

Johansson (2009)
Att undersöka om och hur ett problembaserat lärande kan användas i grundskolans tidigare år som en elevaktiv arbetsmodell.Olika ämnen, även arbete över 
ämnesgränserGrundskolans tidigare årFyra lärare intervjuadesIntervjuer av lärareKvalitativHandledning inom PBL:en studie på Turismgymnasiet i Göteborg

Gavin och Holmdahl (2006)
Att undersöka hur handledning inom PBL på gymnasienivå fungerar.Turism Gymnasieskolan31 elever, 5 lärareIntervjuer och deltagande 
observationKvalitativProblembaserat lärande i de tidiga skolåren

Carlsson (2005)Att undersöka om elever i de tidiga skolåren kunde arbeta problembaserat.NOGrundskolans tidigare år, klass 118 elever, 9 lärareIntervjuer och enkätfrågor 
till lärare. Gruppintervju med eleverna.KvalitativSjälvstyrt lärande i en gymnasieskola: En enkätstudie om elevers självstyrda lärande

Cronberg (2007)
Att undersöka hur elever i en gymnasieklass upplever ett självstyrt lärande under en PBL-övning.Fotografisk bildGymnasieskolan21 
eleverEnkätundersökningKvalitativProblembaserat lärande: ett sätt att organisera undervisning

Schöld (2001)
Syftet är att undersöka ett antal elevers attityder till undervisning som arrangerats enligt vissa principer i PBL.NOGrundskolans senare år300 
eleverEnkätundersökningKvantitativPBL som ledstjärna? Lärares reflektioner kring möjligheter, förändringar och utmaningar med problembaserat lärande

Reinberg (2010)
Att belysa och analysera sex lärares uppgattningar kring PBL på en gymnasieskola.Estetiska ämnenGymnasieskolan6 lärareIntervju av lärareKvalitativAtt stimulera 
elevernas intresse för filosofi: En studie inom PBL-undervisning

Kurmanbayeva (2005)Att analysera hur elevernas intresse för filosofi stimuleras och eventuella negativa attityder till ämnet förändras inom det problembaserade lärandet. 
FilosofiGymnasieskolanEnkätundersökning, intervjuer av elever och deltagande observation. Kvalitativ och lite kvantitativGymnasieelevers berättelser om 
amnesintegrerade projekt: fem års självvärderande utvärdering i ett lärararbetslag

Korp (2008)Utifrån ett elevperspektiv belysa erfarenheter från ämnesintegrerade projekt.Ämnesintegrerat projekt som resulterade i en konstutställningGymnasieskolan10 
lärare, 140 eleverGranskning av dokument författade av lärarlaget, granskning av elevers loggböcker, deltagande observation, informella samtal, värderande samtal med 
lärarlaget, Kvalitativ
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Resultat

I denna del redovisar jag de resultat jag fått fram när jag utifrån mina fyra frågor undersökt vilka 
svar metastudiens examensarbeten kommit fram till. När dessa fyra frågor redovisats följer en 
analys.

Med vilka metoder undersöktes PBL som arbetsform i grundskolan och gymnasieskolan? 
I alla undersökningar utom två användes enbart kvalitativa undersökningsmetoder. I den ena av 

dessa två undersökningar ingick den kvantitativa datainsamlingen endast som en liten del medan 

tyngdpunkten låg på den kvalitativa datainsamlingen. Det här gör att resultaten från studierna är 

svåra att generalisera till andra situationer än de undersökta (Stukat, 2005). Generellt förklaras valet 

av kvalitativa undersökningsmetoder utifrån att författarna ville få fram större djup i resultaten 

och/eller att kvantitativa metoder inte var relevanta för att undersöka aktuellt problem. I de fall där 

intervjuer och enkäter använts framgick det inte i alla examensarbeten om enkäten/intervjuerna var 

strukturerade eller ostrukturerade. I de fall där detta inte går att utläsa redovisas metoden enbart som 

intervju respektive enkät.

I studierna som utförts med kvalitativ metod har man vid datainsamlingen använt sig av deltagande 

observation, samtalsintervjuer, enkäter med öppna frågor och dokumentgranskning.

I studien som utförts med kvalitativ metod och den del i en studie som utförts med kvantitativ 

metod har datainsamlingen skett med hjälp av slutna och strukturerade enkätfrågor.

I studien som utfördes av Gavin och Holmdal (2006) användes som undersökningsmetoder 

deltagande observation och samtalsintervjuer av lärare och elever.  

Kurmanbayeva (2005) lät elever besvara en enkät före PBL-projektet och en enkät efter PBL-

projektet och intervjuade elever som arbetade enligt PBL-konceptet. 

Reinberg (2010) intervjuade 6 lärare som hade flerårig erfarenhet av att arbeta med PBL som metod 

och som fortfarande arbetade regelbundet enligt PBL-konceptet. 

Johansson (2009) använde sig av ostrukturerade intervjuer av 4 lärare, som hade tidigare erfarenhet 

av, och även nu arbetade med PBL. 
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Carlsson (2005) använde sig av metoderna deltagande observation av eleverna, ostrukturerade 

intervjuer med 2 lärare som arbetade enligt PBL-konceptet och enkätfrågor av kvalitativ art till 7 

lärare för att undersöka om de visste vad PBL var och om de använde/hade använt sig av metoden 

någon gång. 

Korp (2008) undersökte PBL som metod genom att granska dokument som lärarlaget skrivit om 

ämnesintegrerade projekt. Dessa dokument innehöll även lärares och elevers utvärdering av 

projekten. Hon granskade också elevgruppernas loggböcker, använde sig av deltagande observation, 

ställde skriftliga frågor till eleverna efter delar av PBL-projektet och förde informella samtal med 

eleverna. Hon ställde även frågor via e-post till lärararbetslaget och förde ett ostrukturerat samtal 

med hela lärarlaget samlat. 

Cronberg (2007) delade ut en enkät till elever som arbetat enligt PBL-konceptet i den egna 

undervisningen. På enkätfrågorna fanns det möjlighet för eleverna att ge både öppna och slutna 

svar. Författaren var mest intresserad av de öppna svaren och eleverna uppmuntrades i 

instruktionerna att undvika slutna svarsalternativ. 

Schöld (2001) använde sig av en kvantitativ metod där han undersökte PBL genom strukturerade 

enkätfrågor till elever som arbetat enligt PBL-konceptet. Han redovisade dessa frågor dels i 

tabellform och dels i grafform. 
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Vilka fördelar med PBL som arbetsform framkom i examensarbetena? 
Det examensarbetena främst tog fasta på var att fördelarna med PBL ansågs vara att metoden ökade 

elevaktiviteten, ämnesintegreringen och upplevdes som ett roligt och socialt arbetssätt av eleverna. 

Alla studier utom en (Johansson, 2009) visade oavsett undersökningsmetod och antal 

försöksdeltagare på resultatet att PBL uppfattades som ett roligt och socialt arbetssätt.

Johansson (2009) tog i sitt examensarbete upp att PBL som metod ökade elevaktiviteten och att 

eleverna förbättrades i att ifrågasätta information och ställa nya frågor runt den kunskap de 

inhämtat. Detta gjorde i sin tur att de blev sugna på att veta mer dvs kunskapstörsten stimulerades. 

Examensarbetet som skrevs av Gavin och Holmberg (2006) tog upp att fördelarna med PBL var att 

kunskapsinhämtningen blev verklighetsförankrad på ett helt annat sätt än vid traditionell 

undervisning och att ämnesintegreringen ökade. Lärarna såg också som fördel att eleverna fick öva 

sig på att samarbeta. Eleverna tyckte att fördelen med PBL var att det var en rolig arbetsform, att de 

lärde sig att samarbeta och att ta ansvar.

Carlsson (2005) tog upp fördelen med PBL arbetet var att eleverna tyckte att det var roligt att arbeta 

enligt PBL. Lärarna ansåg att PBL som arbetsmetod ökade elevernas motivation, engagemang och 

förmåga till självständigt arbete. De ansåg också att eleverna fick en bättre helhetsbild av 

kunskapen.

Korp (2008) påtalade i sitt examensarbete att eleverna ansåg att det var spännande och roligt att 

arbeta med PBL. De ansåg också att de främst lärt sig fått förmågor av social karaktär som att 

samarbeta, ta kontakt med andra personer och att ta ansvar. Lärarna ansåg också att fördelen med 

PBL var att eleverna utvecklade dessa förmågor och att det förberedde dem bra för arbetslivet. 

Reinberg (2010) tog upp att lärarna ansåg att fördelarna var att eleverna blev mer självständiga i sin 

kunskapsinhämtning, att de förbättrade sin förmåga att samarbeta och att de djupinlärde kunskap 

bättre än vid traditionell undervisning. 

Utifrån enkätsammanställningen gjord av Kurmanbayeva (2005) gick det inte att läsa ut vilka 

fördelar respektive nackdelar eleverna ansåg föreligga med PBL som arbetsmetod. Vid intervjuerna 

framkom att majoriteten av elever ansåg att en fördel med PBL som metod var att de lärde sig bättre 

genom denna självständiga arbetsform. De ansåg också att det var roligare att arbeta med PBL än att 

delta i traditionell undervisning. 
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Schöld (2001) redovisade som fördel med PBL att eleverna uppfattade PBL som ett roligt sätt att 

arbeta på. Eleverna upplevde också att de lärde sig mycket, vilket inte visades på de prov som 

genomfördes där resultaten var ungefär desamma som vid traditionell undervisning. Lärarna var 

också positiva till att arbeta med PBL och kände mer entusiasm för sitt arbete när de arbetade enligt 

denna metod. Fördelen med PBL som arbetsmetod framstod därför som att det var ett roligare sätt 

att arbeta på, men att kunskapsresultaten inte skilde sig åt jämfört med vid traditionell undervisning. 

Fördelarna med PBL beskrevs av Cronberg (2007) som att läraren ansåg att grupparbetets sociala 

samspel ökade kunskapsinlärningen hos eleverna när gruppens medlemmar fungerade bra 

tillsammans. De flesta elever var positivt inställda till PBL som arbetsmetod eftersom metoden 

innebar självstyrt lärande och de flesta eleverna trivdes med detta arbetssätt. 
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Vilka nackdelar med PBL som arbetsform framkom i examensarbetena? 
Överlag framkom från lärarhåll oavsett undersökningsmetod och deltagarantal att PBL ansågs som 

mer resurskrävande för lärarna än traditionell undervisning och att en del elever inte klarade av att 

arbeta så självständigt som arbetsformen krävde. Från elevhåll framfördes oavsett 

undersökningsmetod och antal försöksdeltagare att arbetsformen kunde vara svår pga den höga grad 

av självständighet och förmåga till samarbete som krävdes.

Carlsson (2005) tog som nackdel med PBL som metod upp att de svagare eleverna har svårt att 

klara av arbetsformen med att söka och dokumentera egen information. PBL som arbetsmetod var 

också mer resurskrävande för läraren än traditionell undervisning. 

Gavin och Holmberg (2006) tog upp att lärarna ansåg att den totala arbetsbördan för lärarna ökade 

vid PBL om inte projektgrupperna fungerade väl. Eleverna ansåg att nackdelarna med PBL var att 

om gruppmedlemmarna inte har samma mål var det svårt att få någonting gjort. De tar också upp att 

de tyckte att det var svårt att komma igång med arbetet, vilket gjorde att metoden inte var så 

tidseffektiv. 

 

Johansson (2009) påpekade även hon i sitt examensarbete att lärarna ansåg att PBL som metod var 

mer resurskrävande för lärarna än traditionell undervisning. En lärare tog också upp att PBL inte 

passade de elever som hade svårt att arbeta självständigt.

Korp (2008) tog i sitt examensarbete upp att lärarna ansåg att nackdelen med att arbeta enligt PBL-

konceptet var att det tog mer lärarresurser i anspråk. Eleverna såg egentligen inga nackdelar med 

arbetsformen. En åsikt som fördes fram var dock att de gärna skulle vilja ha mer inflytande över 

PBL-temat om de skulle arbeta problembaserat igen.

Reinberg (2010) diskuterar i sitt examensarbete att en lärare yttrat sig negativt om PBL när hon 

först började arbeta med metoden. Läraren tyckte då att eleverna inte lärde sig tillräckligt mycket 

när de arbetade problembaserat. Läraren hade dock senare ändrat åsikt när hon började ifrågasätta 

vad som egentligen kunde räknas in i kunskapsbegreppet. I examensarbetet tog Reinberg (2010) 

också upp att lärarna såg ett problem med att använda PBL som metod för de elever som inte hade 

egen drivkraft, hade svårt att ta initiativ och svårt att ta eget ansvar. 

Kurmanbayeva (2005) redovisade att eleverna ansåg att nackdelen med att arbeta enligt PBL var att 

det kunde vara svårt att på egen hand hitta information och att det kunde vara svårt att komma igång 
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på egen hand. 

Schöld (2001) tog som nackdel med PBL som arbetsform upp att eleverna tyckte att de hade för lite 

tid på sig för att kunna genomföra laborationerna. Enligt lärarna berodde detta på att eleverna hade 

svårt att komma igång när man bytte arbetsområde och därför hade en lång ”startsträcka”, vilket var 

en nackdel för metodens effektivitet. Eleverna tog också upp att de hade problem med att 

självständigt söka fakta till laborationerna.

Cronberg (2007) beskrev att gruppens sammansättning kunde verka hindrande på elevernas 

kunskapsinlärning när gruppmedlemmarna inte fungerade bra tillsammans. Som nackdel tar han 

därför upp att för att PBL ska fungera väl måste en betydande del av undervisningstiden läggas på 

att få gruppmedlemmarna att samspela. I gymnasiets kurser är tiden ofta knapp och därför finns inte 

alltid detta utrymme. Cronberg visade också på att elever med lågt engagemang tenderade att 

använda den självständiga inlärningssituationen till att göra uppgiften så enkel som möjligt och 

därmed lära sig så lite som möjligt. På så vis menade Cronberg att användningen av PBL som 

metod var ett svårförutsägbart och svårkontrollerat sätt att undervisa på. 
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Skilde sig lärares och elevers åsikter om fördelar och nackdelar med PBL som arbetsform åt och  
i så fall hur?
Som helhet kan sägas att lärares och elevers åsikter i vissa fall var samstämmiga och i vissa fall 

gick isär när det gällde de fördelar och nackdelar PBL innebar som arbetsmetod. Både kvalitativa 

och kvantitativa studier visade på samstämmighet i åsikterna när det gällde fördelarna med PBL, 

dock visade inte alla kvalitativa studier på samstämmighet. När det gäller nackdelarna visar olika 

studier olika resultat. 

I Reinbergs (2010), Johanssons (2009) och Carlssons (2005) undersökningar undersöktes inga 

elevers åsikter om PBL som arbetsform utan endast lärares åsikter undersöktes.

I Kurmanbayevas (2005) och Cronbergs (2007) undersökningar undersöktes endast elevers åsikter 

om PBL som arbetsform.

Gavins och Holmbergs (2006) undersökning visade att lärarna som fördelar med PBL såg 

verklighetsförankringen i elevernas kunskapsinhämtning och ämnesintegreringens positiva effekter 

medan eleverna plockade fram saker som att de lärde sig att ta ansvar och arbeta tillsammans med 

andra. Som nackdelar tog lärarna främst upp det merarbete som PBL innebar för lärarkåren medan 

eleverna tog upp svårigheten att komma igång med arbetsuppgiften och att samarbeta i gruppen. 

I Korps (2008) uppsats var lärarnas och elevernas åsikter angående fördelarna med PBL 

samstämmiga. Både lärare och elever ansåg att PBL var en bra studieform för att utveckla sociala 

förmågor. När det gällde de nackdelar arbetsformen förde med sig tog lärarna upp aspekter som 

ökad resursåtgång för lärarlaget medan undersökningen inte visade på att eleverna såg några 

nackdelar med att arbeta problembaserat. 

När det gällde fördelarna med PBL som metod visade Schölds (2001) undersökning att lärare och 

elever var samstämmiga i sina åsikter. PBL sågs som ett roligt och engagerande arbetssätt av både 

lärare och elever. När det gällde nackdelarna skilde sig lärarnas och elevernas åsikter åt eftersom 

eleverna ansåg att de hade för lite tid på sig för att genomföra arbetsuppgifterna medan lärarna 

ansåg att tiden var tillräcklig om eleverna utnyttjade hela den tid som fanns till förfogande. 

Eleverna tyckte också att det var svårt att söka teoretisk kunskap medan lärarna tolkade denna 

svårighet som att det var ett krävande moment för eleverna och att de därför inte ansträngde sig 

tillräckligt för att försöka hitta den nödvändiga kunskapen. 

21



Analys
I den här metastudien av åtta examensarbeten har PBL som arbetsmetod i sju av examensarbetena 

undersökts med kvalitativa metoder och i en med kvantitativ metod. Detta val av 

undersökningsmetoder förklarades i de sju examensarbetena som använde sig av kvalitativ metod 

med att kvantitativa metoder inte var relevanta för att undersöka de aktuella problemen. Svagheten 

med användandet av kvalitativa metoder är i regel att graden av resultatens externa validitet blir låg 

(Howell, 2002). I examensarbetet som använde sig av en kvantitativ undersökningsmetod 

definierades varken oberoende eller beroende variabler och ingen diskussion om kontroll över 

störande variabler fördes. Varje utförd studie, både publicerade artiklar och de undersökta 

examensuppsatserna, innehöll en del störande variabler som det inte kontrollerats för tex lärarnas 

erfarenhet och utbildningsnivå inom olika ämnen och studenternas tidigare erfarenheter av 

undervisning och lärande. Även PBL-gruppernas storlek skiljde sig åt mellan studierna. Dessa 

störande variabler bidrog till svagare resultat i studierna och gjorde resultaten mer 

svårgeneraliserande (Graziano och Raulin, 2000).  Dock kan man hävda att vissa 

undersökningsresultat, som tex att fördelarna med PBL var att det uppfattades som ett roligt och 

socialt sätt att arbeta på, inte verkade påverkas av varken metodval eller undersökningens 

omfattning, eftersom dessa resultat påvisades i så gott som varje undersökning. Likaså påvisade 

flera studier oavsett undersökningsmetod och studiestorlek att lärarna ansåg PBL som ett 

resurskrävande sätt att arbeta på medan eleverna ansåg att det kunde vara svårt att arbeta så 

självständigt som de fick göra inom PBL. Utifrån dessa resultat kan man dra slutsatsen att både 

kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder kan påvisa vissa fenomen angående PBL oavsett 

studiernas storlek. Detta trots den svaghet det innebär att sammanväga olika studier som skiljer sig 

åt i metodval, omfång och är mindre kontrollerade än experimentella kvantitativa studier (Fisher m 

fl. 2006). 
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Diskussion
I flera av de genomgångna examensarbetena (Johansson, 2009; Korp, 2008; Gavin och Holmberg, 

2006; Carlsson, 2005) påvisades att lärarna uppfattade PBL som arbetsmetod som mer 

resurskrävande än traditionell undervisning. Colliver (2000) visade i sin metastudie av PBL vid 

läkarutbildningen att det inte fanns något som talade för att studenter som studerat enligt metoden 

förbättrade sina kunskaper och blev bättre kliniker än de studenter som undervisats traditionellt. 

Colliver (2000) påpekade även att i förhållande till resursåtgången vid utbildning enligt PBL blev 

kunskapsresultatet kostsamt jämfört med vid traditionell undervisning. Således konstaterade han att 

teorin bakom fördelarna med problembaserat lärande inte stämmer när teorin prövas i verkligheten. 

Utifrån detta resonemang kan man hävda att ytterligare forskning i huruvida resurser används på ett 

försvarbart sätt vid användning av PBL i utbildningsorganisationer behövs.

En fördel med PBL som togs upp i examensarbetena var att PBL ansågs öka den sociala 

kompetensen och öka elevernas förmåga till självständigt arbete. En del lärare såg dock en del 

problem med detta påstående. Reinberg (2010) tog upp att en lärare kommenterat att bland elever 

som inte hade egen drivkraft, hade svårt att ta initiativ och svårt att ta eget ansvar fungerade det inte 

att arbeta problembaserat. I dessa fall hade läraren frångått att arbeta enligt PBL och istället hållit 

vanliga lektioner. I Baretts (2010) studie påvisades att gruppmedlemmarna kände sig förvirrade och 

att PBL-arbetet kändes kaotiskt. Dock lyckades en del av eleverna vända kaoskänslan till en fördel 

som ökade det kreativa tänkandet och idéflödet medan andra såg förvirringen/kaoskänslan som en 

nackdel som försvårade arbetet och gjorde det svårt att komma igång. Utifrån resultaten på dessa 

studier skulle det vara intressant att undersöka om vissa individuella egenskaper krävs för att eleven 

ska ha nytta av att arbeta problembaserat och vilka dessa egenskaper i så fall är.  

Examensarbetena tog också genomgående upp att PBL av de flesta elever sågs som ett roligt 

arbetssätt. Även Reynolds m fl. (2010) och Chang och Lee (2010) fann i sin studie om PBL att 

studenterna var mer nöjda med att arbeta enligt PBL än att undervisas traditionellt. 

I Kurmanbayevas (2005) och Schölds (2001) examensarbeten framkom att eleverna tyckte att de 

lärde sig bättre vid arbete enligt PBL-metoden än vid traditionell undervisning. Enligt Schöld 

(2001) styrktes inte detta av de aktuella provresultaten, men en studie utförd av (Belland, 2010) 

visade på att medelpresterande gymnasieelevers förmåga att bedöma sina egna prestationer 

förbättrades när de arbetade enligt PBL-metoden. Att denna förmåga förbättrades är intressant när 

man tänker på att en annan studie visat på att en ökad förmåga att bedöma sitt eget arbete är kopplat 
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till förbättrade studieresultat (Black och Wiliam, 2001). 

Både lärare och elever tog upp att en orsak till att PBL som metod inte alltid fungerade 

tillfredsställande var att det var svårt att arbeta utan traditionell lärarhjälp och att i den här 

självständigheten samarbeta med de andra i gruppen. Enligt Donnelly (2010) påvisades att fysiska 

träffar var positivt för den sociala samvaron. För att minska samarbetsproblem i grupperna skulle 

det kanske därför vara av vikt att läraren/handledaren var uppmärksam på hur gruppmedlemmarna 

kommunicerade med varandra. Om denna kommunikation till största delen skedde via olika medier 

borde fler fysiska träffar i så fall kunna förbättra gruppsamarbetet.

Cronberg (2007) tog upp att lärarna ansåg att PBL som metod var ett svårförutsägbart och 

svårkontrollerat sätt att undervisa på eftersom PBL skiljde sig så mycket åt i hur elever klarade av 

att arbeta enligt metoden från situation till situation. Lekalakala-Mokgele (2010) tog i sin studie upp 

att lärarna upplevde att de hade svårt att släppa sin lärarroll och istället fungera som handledare. 

Kanske skulle problemet minska genom att lärarna erbjöds utbildning i att leda PBL som 

arbetsform. Í metastudiens undersökningar hade en del av lärarna varken utbildning eller övning i 

att leda PBL och det kan ha påverkat elevernas möjligheter att utföra sin PBL-uppgift. Enligt Baral 

m fl. (2010) ökade universitetslärares kunskap om hur de skulle leda PBL-projekt signifikant efter 

utbildning i PBL och lärarna bedömde också att kunskaperna var relevanta och hjälpte dem i deras 

handledarroll när de arbetade med PBL. Genom att erbjuda lärarstudenter utbildning i att leda PBL 

som arbetsmetod skulle man kanske därmed kunna öka kvaliteten vid PBL i grund- och 

gymnasieskolan. 

Elevernas och lärarnas åsikter angående PBL som arbetsmetod var ofta samstämmiga. När åsikterna 

skilde sig åt berodde det troligen på att lärares och elevers arbetsuppgifter och roller i skolan var 

olika och att de därför inte påverkades av samma faktorer. Tex påverkades eleverna inte särskilt 

mycket av att lärarna fick lägga mer resurser på undervisningen vid PBL och tog därför inte upp 

detta fenomen som ett problem. 

Gavins och Holmberg (2006) tog i sina examensarbeten upp att lärarna som fördelar med PBL såg 

verklighetsförankringen i elevernas kunskapsinhämtning och ämnesintegreringens positiva effekter. 

Eftersom PBL innebär att studenterna lär sig genom att lösa verklighetsanknutna problem borde 

övning i PBL-metoden ge en god grund för personliga möjligheter till livslångt lärande. Man skulle 

kunna tänka sig att detta särskilt skulle gälla yrkeskårer där nya forskningsrön ständigt 

framkommer, vilket gör det nödvändigt för yrkeskunniga att ständigt hålla sig uppdaterade för att 
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klara av kvalificerade arbetsuppgifter. Att undersöka om detta samband finns borde vara intressant i 

framtida forskning. I denna diskussion kan även framföras att det därmed är osäkert vilken nytta 

man har av att använda PBL i andra sammanhang än just inom utbildning på universitetsnivå.

Själva PBL-metoden har starka kopplingar till Piagets kognitivistiska syn på lärande (Säljö, 2000) 

och Vygotskys utvecklingsteori (Vasta, 1999), eftersom metoden som sådan ställer stora krav på 

social aktivitet och problemlösning hos individen för att inlärning ska ske. Att problemen är 

verklighetsanknutna och ofta även innehåller en praktisk del stärker kopplingen ytterligare. 
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Slutsats
Sammanfattningsvis kan sägas att de undersökta studierna visade en del svagheter vad gäller 

undersökningsmetoder och generaliserbarhet. De flesta studier använde sig av kvalitativa 

undersökningsmetoder.  Som fördelar med metoden framkom att PBL ansågs som ett roligt sätt att 

lära sig saker på som fick eleverna att träna sin sociala förmåga. Som nackdelar togs upp att 

metoden är mer resurskrävande än traditionell undervisning och att graden av självständighet kan 

bli för stor för eleverna . Lärare och elever var till en del överens om arbetsmetodens fördelar 

respektive nackdelar. Vidare studier behövs, främst för att ytterligare undersöka arbetsmetodens 

utdelning i förhållande till resursåtgången.
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