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1. Introduktion  
På magisterprogrammet i Europarätt vid Stockholms Universitet sker en snabb fördjupning av 
lärandeprocessen. Redan den första månaden på programmet förväntas de internationella 
studenterna tillämpa och analysera faktakunskap och konceptuell kunskap. Ett par månader 
senare ska de kunna bedöma och helst skapa processuell och metakognitiv kunskap i PM och på 
seminarier. Målsättningarna med utbildningsmomenten skiftar alltså snabbt åt höger längs den 
horisontella axeln i Krathwohl’s taxonomiska matris.1 Då studenternas bakgrund, erfarenheter, 
förståelse för lärande, såväl som ambitioner varierar utvecklas dock de kognitiva förmågorna i 
olika takt, och det finns en tendens att de som är svagare i början av kursen har svårt att komma 
ikapp.2 För att få med alla i processen introducerade vi i år en heldagsutbildning om att arbeta 
praktiskt med EU-rätt.3 Dagen innehåller utbildningsmoment om rättskällor, om metoder som 
tillämpas i skapandet av EU rätt, och om hantverket att strukturera information och skriva 
doktrin.  

Som det nu är ligger utbildningsdagen inom ramen för den inledande kursen i 
konstitutionell rätt.  Den måste dock ses i en kontext av samtliga områden som behandlas på 
programmet. Eftersom kursen ligger alldeles i början av programmet upplevde vi ett problem 
med att lära studenterna att arbeta självständigt innan de har god kunskap om den materiella 
rätten. Insikten att det är mycket lättare att ta till sig den materiella rätten för den som har en 
förstålelse för rättskällor, metod och textanalys ställdes mot insikten att en utbildning om dessa 
arbetsredskap kan bli väldigt abstrakt för den som är obekant med den materiella EU rättens 
natur. Spänningsfältet kan bäst illustreras genom en liknelse med en person som tänker bygga ett 
hus. Att bara få en uppsättning verktyg utan att veta hur huset ska se ut är lika otillräckligt för att 
bygga huset som att ha en klar skiss över huset men en oklar idé om vilka verktyg som finns till 
hands. På något sätt måste studenten utveckla kunskaper om både aspekterna av lärandet 
samtidigt. Det här arbetet syftar till att analysera utbildningsdagen för att sedan utvärdera och 
resonera om fördelar och nackdelar med denna lärandeform och avslutningsvis identifiera 
utvecklingsområden.    
 
2. Att lära genom att göra inom juristutbildningen 
Den traditionella undervisningen i materiell rätt bygger på att läraren berättar om ämnet som 
behandlas.4 Dessutom är självstudier kanske ofrånkomligt för att studenten skall få en tillräcklig 
kunskapsbas. Men man har länge förstått betydelsen av lärande genom att arbeta med 
rättskällorna. Den rättskälla som är kanske mest lämpad för aktivt lärande är domstolsavgöranden 
(cases). Den case-baserade metodiken utvecklades av naturliga skäl i de common law baserade 
rättssystemen i Storbritannien och USA där rättsutvecklingen ofta drivs mer av prejudikat än av 
lagstiftning. Pionjärer som Christopher Columbus Langdell introducerade case-methodiken redan 
i slutet av 1800-talet och den har efter hand blivit allmänt accepterad vid universiteten i dessa 
länder.5 Även i Sverige diskuterades på sina håll tidigt en mer aktiv lärandemodell för 
juridikstudier. Olivercrona argumenterade för lärande genom praktiska övningar vid sidan om 

                                                 
1 See L. W. Anderson & D. R. Krathwohl (red.) A TAXONOMY FOR LEARNING, TEACHING AND ASSESSING, 

Longman, 2001 (based on B. Bloom’s original taxonomy framework). Se bilaga 1. 
2 Se ang. Studenternas olika utgångspunkter N. Entwistle & P. Tomlinson (red.) STUDENT LEARNING AND 

UNIVERSITY TEACHING, Monograph Series II: Psychological Aspects of Education Nr. 4, 2007, sid 13. 
3 Jämför med rörelsen från passivitet och lågengagemang till aktivitet och högengagemang i lärandeprocessen J. 

Biggs och C. Tang, TEACHING FOR QUALITY LEARNING AT UNIVERSITY, Open University Press, 2007, sid 10. 
4 Se vidare C. Sandgren (red.), JURIDIKUNDERVISNINGENS PEDAGOGIK 2, Nordstedts Juridik AB, 1994. 
5 Se ang. Langdell i B. A. Kimball, THE INCEPTION OF MODERN PROFESSIONAL EDUCATION: C.C. LANGDELL, 

1926-1906, Chapel Hill 2009. Se vidare om case-metodiken t. ex. E. W. Patterson, Case Method in American 

Legal Education: Its Origins and Objectives, Journal of legal education, vol 4, 1 1951 sid 1-24; P. F. Teich, 

Research on American Law Teaching: Is There a Case against the Case System, Journal of Legal Education vol. 

36 sid 167-188.  Se en jämförelse mellan principen om “stare decisis” i common law och prejudikat i svensk rätt 

i t.ex. L. Carlson, THE FUNDAMENTALS OF SWEDISH LAW, Studentlitteratur, 2009.   



 3 

traditionell undervisning redan 1859, även om övningarna inte nödvändigtvis skulle baseras på 
rättsfall.6 Den problembaserade lärandeformen vann mark och kom så småningom till uttryck i 
1958 års examinationsstadga som föreskrev att alla studenter ska skriva en avslutande större 
examensuppsats.7 Sedan början av 1990-talet har självständig problemlösning varit en målsättning 
i kursplanerna vid samtliga större lärosäten i juridik.8 Medan universiteten i Uppsala och Lund har 
kommit långt med att realisera dessa mål, har det varit en mer mödosam process vid Stockholms 
Universitet.9 Det finns dock en stor medvetenhet även i Stockholm om dessa frågor, och Falk, 
Sandgren och Seipel har förespråkat en progressiv utveckling av lärandet från att höra till att 
göra.10  

I jämförelse med den traditionella undervisningsformen där läraren överför information till 
mer eller mindre passiva studenter framstår naturligtvis case-metodiken som ett steg i rätt 
riktning. Det har föreslagits att utvecklingen från lärarkontrollerad utbildning till självreglering 
genom tillämpning av case-metodiken fångas väl av Vermunt’s modell som beskriver åtta 
lärandemiljöer.11 Den första lärandemiljön benämns ”traditionell utbildning”. Den andra miljön är 
utbildning baserad på hemuppgifter. Den tredje miljön består av problembaserat lärande. Den 
fjärde miljön består av projektbaserat lärande. Den femte miljön beskrivs som självstyrt lärande 
mot specialisering, och här kan man tänka sig en större uppsats eller motsvarande arbete. Den 
sjätte miljön benämns kompetensbaserat lärande. Den sjunde miljön är arbetsbaserat lärande. 
Avslutningsvis är den åttonde lärandemiljön anpassad till autodidakt lärande. Man skulle kunna 
hävda att case-metodiken kräver en arbetsbaserad lärandemiljö eller t.o.m. en miljö för autodidakt 
lärande. Vermunt understryker tillsammans med kollegan Vermetten även vikten reglering i 
lärandeprocessen.12 Regleringen kan vara ”extern” i så måtto att läraren bedömer studentens 
prestationer eller ”intern” genom att studenterna själva bedömer arbetet och korrigerar 
lärandeprocessen. Bristen på extern eller intern reglering leder till oklarhet och bristande 
engagemang.  

I allmänhet sker en strävan mot en lärandemiljö på juristlinjen som präglas av alltmer 
självreglering.13 Ännu 2007 påpekade dock Högskoleverket i en rapport att ”ett generellt problem 
med den undervisning som ges är att utrymmet för kritisk analys och diskussion förefaller 
begränsat.”14 I rapporten efterfrågas även fler praktiska inslag i den svenska juristutbildningen.15 
För närvarande genomförs en mer genomgripande självvärdering av utbildningarna vid de större 

                                                 
6 K. Olivercrona, OM DEN JURIDISKA UNDERVISNINGEN VID UNIVERSITET I UPSALA OCH OM DEN JURIDISKA 

FACULTETENS FÖRFLYTTANDE TILL STOCKHOLM, Edqvist & K., Upsala 1859.  
7 Allmän Skolstadga. Given den 23 maj 1958. Stockholm 1958, Svensk Författningssamling (SFS) 1958:387. 
8 A. Victorin, Några ord om juristutbildningen i Sverige och särskilt vid Stockholms Universitet, i C. Sandgren 

(red.) JURIDIKUNDERVISNINGENS PEDAGOGIK 2, Juristförlaget 1994.  
9 Se vidare ang. Uppsala Universitet, Arbetsgruppen vid juridiska fakulteten för pedagogiskt utveckling, 1990, 

sid 53.   
10 Se särskilt P. Falk, Effektivitet, kreativitet och kritiskt tänkande i den juridiska utbildningen. En Skiss till ett 

pedagogiskt utvecklingsprogram, i C. Sandgren (red.), JURIDIKUNDERVISNINGENS PEDAGOGIK, Juristförlaget 

1990, sid 98 et seq, och P. Seipel, Juristutbildningens didaktik – en formulering av färdigheter, i C. Sandgren 

(red.) JURIDIKUNDERVISNINGENS PEDAGOGIK 2, supra not 8, sid 7 et seq. Se även H. Eklund, En 

problemorienterad juristutbildning, i T. Andersson och B. Lindell (red.), FESTSKRIFT TILL PER HENRIK 

LINDBLOM, Iustus Förlag 2004 och M. Löfmarck, Reflektioner om juridikundervisningen efter en termin vid en 

Law School i USA, i C. Sandgren (red.), JURIDIKUNDERVISNINGENS PEDAGOGIK, sid 76 et seq.    
11 J. D. Vermunt, The Power of Teaching – learning environments to influence student learning, British Journal 

of Educational Psychology, vol. BJEP MONOGRAPH SERIES II, 4, 2007. Se tillämpningen av metoden i . M. 

Klamberg, Evaluating a Change to Case-Based Teaching, SSRN, Working Paper Series, 2010.   
12 J. D. Vermunt & Y, J. Vermetten, Patterns in Student Learning: Relationships Between Learning Strategies, 

Conceptions of Learning, and Learning Orientations, Educational Psychology Review, vol 16, 4, sid 359 et seq. 
13 Se t.ex. M. Klamberg, Evaluating a Change to Case-Based Teaching, supra note 11. 
14 Högskoleverket, Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, 

rättsvetenskap, handelsrätt, och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor, Rapport 2007:18 R, sid 43.   
15 Ibid. sid 43-44. 
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lärosätena.16 Bland annat analyseras lärandemålen, examinationsformerna och deras 
ändamålsenlighet. Jag är med i den grupp som genomför självvärderingen av mastersprogrammen 
i juridik vid Stockholms universitet. Eftersom studenterna är utexaminerade jurister präglas 
magisterprogrammen generellt sett av större krav på aktivitet och delaktighet i lärandet än på 
grundnivå, och rättegångsspel används ofta som komplement eller som alternativ till skriftliga 
kunskapsprov. Case-metoden ger goda möjligheter till formativ utvärdering både från lärare och 
studenter.17 Men metoden är inte förskonad från kritik. Tvärtom har den ifrågasatts inom 
samhällsvetenskapliga ämnen, främst av forskare som söker kvantifiera resultat och reducera 
tolkningsmarginaler.18 Om case-metoden jämförs med ett arbetssätt där forskaren samlar in 
verifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form och analyserar utfallet med utgångspunkt i 
testbara hypoteser, kanske den framstår som mindre lämplig än vid en jämförelse med traditionell 
undervisning. I Sverige har Seipel uttryckt skepsis mot problembaserat lärande, av tre 
anledningar.19 Den första och kanske allvarligaste kritiken är att metoden skulle vara vag och 
bygga på underförstådd kunskap som många studenter har svårt att få grepp om.20 Vidare anges 
som ett problem att informationen inte presenteras systematiskt och välstrukturerat för 
studenten. Avslutningsvis är problembaserat lärande beroende av lärarens engagemang och 
egenskaper. Det kan tänkas att Seipels arbete med rättsinformatik och digitalisering av 
kunskapsförmedling påverkat synen på ett dynamiskt lärande där lärarens engagemang är 
relevant. Men Flyvbjerg identifierar fem vanligt förekommande liknande åsikter om case-
metoden som han menar bottnar i ett missförstånd om processen att lära genom praktiska 
tillämpningsövningar.21 Missförstånden är 1) generell och teoretisk kunskap är mer värdefull än 
konkret kunskap om ett särskilt ”case” 2) man kan inte dra generella slutsatser från ett enskilt 
case 3) analysen av ett case är mest lämpad för att skapa hypoteser och mindre lämpad för att 
pröva hypotesernas hållbarhet och för att utveckla teorier 4) valet av case tenderar att verifiera 
befästa åsikter 5) det är svårt att summera utvecklingen inom ett helt område utifrån ett enskilt 
case.     
 
3. Ett försvar för case-metodiken 
När det gäller det första missförståndet menar Flyvbjerg att underförstådd kunskap är nödvändig 
för allt lärande och ett sådant ”kunskapshopp” är möjligt endast genom att arbeta praktiskt med 
exemplifieringar.22 I själva verket har experten alltid fått intim kunskap inom sitt område genom 
erfarenheter från en mängd olika konkreta situationer, och det visar att all kunskapsgenerering är 
kontextberoende. Man skulle kunna säga att expertis förutsätter ett ”sjätte sinne” som har övats 
upp genom att lösa uppgifter under olika förhållanden, oavsett om uppgiften är att bygga ett hus 
eller att bygga ett hållbart resonemang som domare eller författare i en given socioekonomisk 
kontext. Vidare menar Flyvbjerg att det helt enkelt inte går att skapa mekaniskt tillämpbara regler 
och maximer inom samhällsvetenskapliga ämnen. Det går inte att förutse med bestämdhet vilket 
utfall som är mest gynnsamt för ett samhälle utan att ta i beaktande alla omständigheter som är 

                                                 
16 Högskoleverkets Kvalitetsutvärdering 2011-2014.  
17 Se D. R. Sadler, Formative assessment: revisiting the territory, Assessment in Education 5 1998, 1, sid 77 et 

seq; D. J. Nicol & Macfarlane-Dick, Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven 

principles of good feedback practices, Studies in Higher Education, 31 2006, 2, sid 199 et seq; och D. Nicol, 

Laying a foundation for lifelong learning: Case studies of e-assessment in large 1st-year classes, British Journal 

of Educational technology, vol. 38 No 4 2007, sid 668 et seq.    
18 Se B. Flyvbjerg, ”Case Study”, i N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (red.) The sage handbook of Qualitative 

Research, 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage 2011, sid 301 et seq.   
19 P. Seipel, Juristutbildningens didaktik, ibid. sid. 10-11.  
20 Se här å andra sidan en positiv syn på underförstådd kunskap i N. Entwistle & P. Tomlinson (red.) STUDENT 

LEARNING AND UNIVERSITY TEACHING, supra not 2, sid 39. 
21 Flyvbjerg, ”Case Study”, supra not 18, sid 302 et seq.  
22 Ibid. sid 303. Se även M. Polanyi, Personal knowledge,: Towards a post-critical philosophy, University of 

Chicago Press, 1958.  



 5 

kända. Inom juridiken har det under en längre tid diskuterats i vad mån regleringen av marknader 
ska baseras på ekonomisk teori och marknadsdiagram.23 Åsikten har förts fram att juridiska 
normer ska baseras på en beräkning av den relativa nyttan och kostnaden för alternativa 
lösningar.24 Det har dock i praktiken visat sig svårt att reducera reglering av människans 
komplexa beslutsfattande till enkla effektivitetsberäkningar, och lika svårt som det är att 
bestämma hur transaktioner bör regleras från ritbordet, lika svårt är det att utbilda studenterna i 
juridik genom att förmedla generella sanningar genom att presentera abstrakta modeller utan 
sammanhang. Behovet av kontextbaserad analys innebär knappast en lägre grad av rättssäkerhet i 
samhället. Campbell har träffande beskrivit det mänskliga lärandets fenomenologi på följande 
sätt: 
 

”After all, man is, in his ordinary way, a very competent knower, and qualitative 
common-sense knowing is not replaced by quantitative knowing…This is not to say that 
such common sense naturalistic observation is objective, dependable, or unbiased. But it 
is all that we have. It is the only route to knowledge – noisy, fallible, and biased though it 
be.”25      

 
När det gäller det andra missförståndet menar Flyvbjerg att enskilda cases ofta innehåller 
tillräckligt mycket information för att tillåta generella slutsatser.26 Det kan enkelt bekräftas av 
rättsavgöranden som isig innehåller referenser till lagtext, rättsfall, rättsprinciper, eller förarbeten 
o.s.v. Samtidigt kan det ligga något i hans slutsats att genrealiseringar ofta är överskattade som ett 
medel för att flytta fram forskningsfronten medan exemplifierings kraft och ”överförbarhet” är 
underskattad.27  

Det tredje missförståndet, att analysen av ett case är mest lämpad för att skapa hypoteser 
och mindre lämpad för att pröva hypotesernas hållbarhet och för att utveckla teorier, analyseras i 
detalj. Enligt Flyvbjerg kan det visserligen stämma att analyser av cases ofta ger upphov till nya 
hypoteser.28 Även Beveridge har framhållit att fler upptäckter har gjorts genom observationer i 
enskilda cases än genom statistiska utfall från en större mängd data.29 Men det motsäger inte att 
analyser av cases även kan vara viktiga redskap för att pröva hypotesen och att utveckla en hel 
teori. En förklaring till misstänksamheten mot case-metoden i dessa avseenden kan ligga i 
begreppet ”teori”. Från ett naturvetenskapligt perspektiv är en ”teori” en allmängiltig 
förklaringsmodell som kan användas för att förutse olika utfall beroende på data som matas in i 
matrisen. Däremot måste begreppet ”teori” inom samhällsvetenskapliga discipliner förstås på ett 
vagare sätt, som en utgångspunkt för att testa utsagor eller hypoteser som baseras på enskilda 
observationer.30 Som sagt följer vare sig individen, företaget eller samhället några absolut givna 
lagar. Även om exakt samma data matas in i en modell så måste reglerna anpassas till specifika 
omständigheter. På så sätt växer juridiken fram i spänningsfältet mellan det generella och det 
individuella. Flyvbjerg framhåller att ”critical cases” har en strategisk betydelse för att testa 

                                                 
23 Se för en översikt t.ex. A. Jones & B. Sufrin, EU Competition Law 4th ed. Oxford University Press, 2011. 
24 Se vidare om transaktionskostnadsteorier och institutionell ekonomi t.ex. O. E. Williamson, The Theory of the 

Firm as Governance Structure, From Choice to Contract, Journal of Economic Perspectives, 16 (3) 171-195. 
25 D. T. Campbell, Degrees of freedom and the case study, Comparative Political Studies, 8(1) 1975, sid 178 et 

seq. 
26 Flyvbjerg, ”Case Study”, supra not 18, sid 304 et seq. Se även F. Platt, “Case study” in American 

methodological thought, Current Sociology 40(1), 1992, sid 17 et seq, och C. C. Ragin & H. S. Becker (red.) 

WHAT IS A CASE? EXPLORING THE FOUNDATIONS OF SOCIAL INQUIRY, Cambridge University Press, 1992.    
27 Flyvbjerg, ”Case Study”, supra not 18, sid 305. 
28 Ibid. 
29 Se W. I. B. Beveridge, THE ART OF SCIENTIFIC INVESTIGATION, Heinemann 1951.   
30 Jämför H. Eckstein, Case study and theory in political science, i F. J. Greenstein & N. W. Polsby (red.) 

HANDBOOK OF POLITICAL SCIENCE Vol. 7, MA: Addison-Wesley, sid 79, och Flyvbjerg, ”Case Study”, supra not 

18, sid 305. Se även, A. L. Georg & A. Bennet, CASE STUDIES AND THEORY DEVELOPMENT IN SOCIAL SCIENCE, 

Cambridge MA:MIT Press, 2005.     
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hypoteser.31 Genom sådan cases kan gränserna för hypotesens tillämplighet prövas, och 
innebörden preciseras. Typexemplet på ett ”critical case” inom juridiken skulle vara ett rättsfall 
där omständigheterna är sådana att en generell rättsnorm inte längre kan tillämpas. Att ta någon 
annans bil är olagligt men om ägaren körde onykter och åtgärden räddade liv kan handlingen vara 
straffri. 

Det fjärde missförståndet, att case-metoden skulle verifiera befästa åsikter, avfärdas av 
Flyvbjerg.32 Valet av cases medför ingen större risk för snedvridningar än valet av data i statistisk 
metod. Däremot är det viktigt att ha en medvetenhet om syftet med analysen när man väljer ett 
case. Ett slumpmässigt val minskar risken för att analysen styrs åt ett visst medvetet håll. Ett 
stratifierat urval av cases är lämpligt för att dra generella slutsatser rörande en viss kategori av 
frågeställningar. Ett typexempel är lämpligt för att distribuera grundläggande information från ett 
case. Avvikande cases är lämpliga för att belysa särskilda problemställningar inom ett visst 
område. Ett urval av extremt olika cases kan vara lämpligt för att belysa hela innebörden av en 
hypotes. Som nämnts är ”critical cases” lämpliga för att göra motsatsslut och identifiera regelns 
gränser. Slutligen kan paradigmskiften presenteras och förklaras genom helt revolutionerande 
cases.33    

Det femte missförståndet, att det skulle vara svårt att summera utvecklingen inom ett helt 
område utifrån ett enskilt case, bemöts av Flyvbjerg genom en diskussion om betydelsen av 
”berättande”.34 En återgivning av ett case skall läsas eller höras i sin helhet utan avbrott från A till 
Ö. Flyvbjerg medger dock att det kan vara svårt att ge en helhetsbild av flera olika processer och 
utvecklingslinjer. Däremot är det ofta enklare att summera utfallet av ett eller flera cases genom 
berättande.35 Fördelarna med case-metoden är att den ger en djup förståelse för den undersökta 
frågeställningen, har ett högt konceptuellt värde, skapar förståelse för sammanhang och 
processer, skapar förståelse för kausalsamband, samt väcker frågor som kan leda till nya 
hypoteser. Bland nackdelarna märks att metoden kan leda till att observerade samband övertolkas 
eller negligeras, att variationer ej noteras, samt naturligtvis att statistiska utfall är okända eller 
oklara. Å andra sidan har även kvantitativ metod både fördelar och nackdelar. Fördelarna med 
statistiskt urval är att det har bredd, ger en god förståelse för betydelsen av en observation i ett 
urval, visar korrelationer mellan kategorier av utfall, fastställer ett resultat med hög pålitlighet. 
Nackdelarna är att kvantitativ metod kan leda till artificiella kategoriseringar och grupperingar, 
medföra en bristande förståelse för kontext, processer och orsakssamband, samt att korrelationer 
inte alltid visar sanna orsakssamband, eller utgör bristfälliga utgångspunkter för att utveckla nya 
hypoteser. Sammanfattningsvis leder upprättelsen av case-metoden fram till att det egentligen inte 
behöver finns någon motsättning mellan den kvalitativa ansatsen och en kvantitativ 
utgångspunkt.36 I själva verket kompletterar fördelarna och nackdelarna med båda metoderna 
varandra.  
 
4. Case-metodik och metakunskap  
Flyvbjergs analys är övertygande och gör egentligen bara underförstådd kunskap om case-
metoden mer explicit för dem som inte är vana vid att arbeta med att lära genom kvalitativ 
metod. Men vad har det som ovan sagts att göra med utbildningsdagen som nämndes 
inledningsvis? Först ska här sägas att den koncentrerade insatsen för att ge samtliga studenter mer 

                                                 
31 Flyvbjerg, ”Case Study”, supra not 18, sid 307. 
32 Flyvbjerg, ”Case Study”, supra not 18, sid 309 et seq. Se vidare även C. Geertz, AFTER THE FACT: TWO 

COUNTRIES, FOUR DECADES, ONE ANTHROPOLOGIST, Harvard University Press, 1995   
33 Flyvbjerg, ”Case Study”, supra not 18, sid 307. Ang. paradigmskiften se vidare T. Kuhn, DE VETENSKAPLIGA 

REVOLUTIONERNAS STRUKTUR, 2a uppl. Thales, 2009. 
34 Flyvbjerg, ”Case Study”, supra not 18, sid 311 et seq. Se även om betydelsen av berättande för lärandet i A. 

MacIntyre, AFTER VIRTUE: A STUDY IN MORAL THEORY, 2nd ed. University of Notre Dame Press, 1984; och 

Georg & Bennet, CASE STUDIES AND THEORY DEVELOPMENT IN SOCIAL SCIENCE, supra not 30, sid 20.  
35 Flyvbjerg, ”Case Study”, supra not 18, sid 313.  
36 Flyvbjerg, ”Case Study”, supra not 18, sid 314. 
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likartade förutsättningar för att klara mastersprogrammet skiljer sig åt ifrån studierna i materiell 
juridik. För att ge ett exempel kan man vid en utbildning i avtalsrätt använda case-metoden för att 
generera kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som följer av att ingå ett avtal av en viss 
typ. Däremot syftar utbildningsdagen till att skapa förståelse för hur rättsnormerna utvecklas och 
används. Det är alltså fråga om en slags metakunskap om verktygen som används inom flera olika 
rättsområden. På sätt och vis är case-metodiken i betydelsen ”rättsfallsanalys” mycket väl lämpad 
för lärande om rättskällor, metoder och domstolsprocessen som leder fram till ett visst 
avgörande. Genom analys och praktisk tillämpning ges studenterna en djup förståelse för 
sammanhangen. Samtidigt är rättsfallet alltid kopplat till en viss rättsfråga och för den som inte 
känner till den materiella rätten kan övningen bli förvirrande. Det talar för att verktygen för att 
arbeta med EU rätt snarare borde presenteras som fakta för studenten än att förstås genom case 
analys.    

Som utbildningsdagen nu är upplagd så får studenterna faktiskt instruktion om att läsa ett 
par rättsfall som sedan diskuteras på förmiddagen. Studenterna får även läsa en artikel om den 
komparativa metoden i förväg som sedan diskuteras på eftermiddagen både till form och till 
innehåll. Diskussionen sker först i grupper för att sedan ligga till grund för en större diskussion i 
helklass. På pappret ser det alltså ut som om lärandet förflyttas mot studentaktivitet och 
konstruktivism, och de tänkta målen uppnås tämligen väl när det gäller hantverket att skriva 
juridik.37 Däremot är frågan i vad mån studenterna kan tillgodogöra sig analyserna av rättsfallen 
utan en mer schematisk introduktion till rättskällorna, de grundläggande rättsprinciperna, och 
metodlära. Ett särskilt problem med utbildningsdagen var att det inte finns något 
examinationsmoment. Visserligen kan studenterna välja att besvara en fråga rörande juridisk 
metod på den skriftliga examinationen av del ett av mastersprogrammet om konstitutionell rätt, 
men det ges inget kvitto på lärandet i samband med själva “teaching and learning activities” 
(TLA:s).38 Det saknas alltså extern reglering och även om själva läsandet och diskussionen om 
uppgifterna medför en viss självreglering så är lärandet inte styrt mot några väl definierad 
målsättningar. Bristen på extern eller intern reglering leder som sagt till oklarhet och bristande 
engagemang. 
   
5. Utvecklingsområden 
Det första steget mot ”constructive alignment” av lärandet är att identifiera tydliga lärandemål för 
utbildningsdagen.39 Därefter behöver TLA:s och “modes of assessment” av måluppfyllelse 
definieras. Syftet med att utveckla lärandeformen är att skapa ett motiverande sammanhang där 
en kunskapsbas kan utvecklas genom kopplingar mellan befintlig och ny kunskap, vilket 
möjliggörs av relevanta lärandeaktiviteter, formativ återkoppling och reflexiva övningar med 
självreglering.40  

När det gäller identifiering och bedömning av lärandemål erbjuder Krathwohl’s taxonomi 
ett användbart redskap.41 På den vertikala axeln fördjupas lärandet från 1) faktakunskap om 
begrepp och grundläggande fakta till 2) konceptuell kunskap om klassificering i kategorier, 
generella teorier och strukturer, 3) processuell kunskap om ämnesspecifika färdigheter och 
metoder, och slutligen 4) metakognitiv kunskap om strategier, andras förståelse och egen 

                                                 
37 Konstruktivism är en del av ”constructive alignment” se t. ex. J. Brooks & M. Brooks, IN SEARCH OF 

UNDERSTANDING: THE CASE FOR CONSTRUCTIVIST CLASSROOMS, ASCD, 1993. 
38 Se vidare om betydelsen av tydliga mål ”theories of ifficulty” D. Perkins, i N. Entwistle & P. Tomlinson (red.) 

STUDENT LEARNING AND UNIVERSITY TEACHING, supra not 2, sid 31 et seq.   
39 Biggs & Tang, TEACHING FOR QUALITY LEARNING AT UNIVERSITY, supra not 3, sid 50 et seq. 
40 Ibid. sid 92 et seq. See även om vikten av en gynsam lärandemiljö J. D. Vermunt, i N. Entwistle & P. 

Tomlinson (red.) STUDENT LEARNING AND UNIVERSITY TEACHING, supra not 2, sid 73 et seq. 
41 Se Anderson & Krathwohl (red.) A TAXONOMY FOR LEARNING, TEACHING AND ASSESSING, supra no 1 och 

bilaga 1. se även P. R. Pintrich, The Role of Metacognitive Knowledge in Learning, teaching, and assessing, 

Theory into Practice, vol. 41 No 4, 2002. Jämför med Bloom’s taxonomi i M. Moskovitz, Beyond Case Method: 

Its’s Time to teach with Problems, Journal of legal education, vol. 42, 1992, sid 241 et seq, bilaga 2.    
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förståelse. På den horisontella axeln utvecklas de kognitiva förmågorna från 1) att minnas och 
känna igen till 2) att förstå, exemplifiera, översätta, jämföra och förklara 3) tillämpa 4) analysera 
och strukturera 5) bedöma och värdera och avslutningsvis 6) skapa, planera och producera ny 
information. Ett realistiskt mål för utbildningen torde vara att studenterna ska kunna analysera 
processuell kunskap om rättskällor, metod, och hantverket att strukturera information och skriva 
doktrin. Genom att sätta ribban så högt förmås studenten att ta samtliga steg upp till 
lärandemålet. Naturligtvis ställer detta höga krav på utformningen av TLA:s. Även bedömningen 
av måluppfyllelse bör här ske i anslutning till olika TLA:s istället för vid ett särskilt 
examinationsmoment. 
 
6. Nya ”teaching and learning activities” 
En första observation som kan göras är att allt lärande inte behöver ske på plats under 
utbildningsdagen.42 Studenterna har tillgång till det digitala verktyget ”Fastreg” där det kan ske 
informationsutbyte. Redan i år distribuerade vi artikeln för textanalys över nätet ett par dagar före 
utbildningsdagen, och eftersom det verkar ha fungerat bra så kan vi behålla det momentet även 
om lärandemålen bör anges i samband med artikeln. Däremot fungerade lärandet om rättskällor 
och juridisk metod sämre genom att läsa distribuerade rättsfall. Delvis kan även detta moment 
förbättras genom tydliga lärandemål, men faktum är att uppgiften kan vara för komplex för en del 
studenter. Här skulle man förslagsvis kunna lägga in ett moment där studenten får läsa en 
översiktlig sammanställning av rättskällor, och olika metoder för att skapa rättsnormer. Att börja 
på den lägsta nivån i Krathwohl’s taxonomi och memorera faktakunskaper skapar ett 
motiverande sammanhang där kunskap utvecklas genom kopplingar mellan befintlig och ny 
kunskap. Som ett andra steg kan inläsningen förenas med en enklare uppgift att skriva ett kort 
PM om lämpligheten av att använda en eller annan vald metod i relation till en eller flera 
rättskällor. På så sätt skapas en djupare förståelse för konceptuell kunskap om rättskällor och 
metod. Studenterna får posta PM:et dagen innan utbildningsdagen samt får i uppdrag att läsa ett 
PM av en annan student. Själva utbildningsdagen kan börja med en kortare diskussion peer-to-
peer, där man jämför arbetet med lärandemålen. Detta blir studenternas första möte med 
självreglering.  Efter ca en kvarts diskussion i par kan läraren gå igenom de olika rättskällorna och 
metoderna lite mer i detalj. På så sätt kan lite mer kött på benen ges genom exemplifieringar och 
den förvärvade kunskapen kan sättas mer i samband med materiell rätt för att illustrera olika 
tillämpningsområden.   

Som ett andra moment skulle jag föreslå att studenterna får arbeta i grupp med ett fiktivt 
problem.43 Fördelen med att arbeta med fiktiva problem istället för med riktiga rättsfall är att det 
blir möjligt att sortera bort ovidkommande sakomständigheter och resonemang som egentligen 
inte är direkt relevanta för lärandet av rättskällor och metod.44 Visserligen måste ju de fiktiva 
problemen bäddas in i en någorlunda verklighetstrogen ”plot”, men läraren kan skräddarsy 
omständigheterna. Klassen delas sedan in i fyra grupper som får analysera var sitt problem i en 
timme. Problemen får gärna vara formulerade så att en grupp mest sannolikt väljer en lösning 
medan det är troligt att en annan grupp väljer en motsatt lösning. Förmiddagen kan då avslutas 
med en muntlig presentation av varje grupp som följs av en diskussion i helklass där åsikterna 
bryts. Här kan man tänka sig att åsikterna även kan bedömas mot bakgrund av de identifierade 
lärandemålen.  

Efter lunch fortsätter som sagt utbildningsdagen med en analys av artikeln som tidigare 
distribuerats på webbplatsen. Även här delas studenterna in i fyra grupper. Grupperna får besvara 
några frågor om struktur, källor och innehåll som sedan diskuteras i helklass. Övningen fungerade 

                                                 
42 See vidare T. Anderson, Towards a theory of online learning, i T. Anderson (red.), THE THEAORY AND 

PRACTICE OF ONLINE LEARNING, AU Press, sid 45 et seq.  
43 Se vidare om fördelarna med konstruerade problem istället för rättsfallsanalys i M. Moskovitz, Beyond Case 

Metho: Its’s Time to teach with Problems, supra not 41. 
44 H. Eklund, En problemorienterad juristutbildning, supra not 10. 
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i stort sett bra och kan egentligen behållas som den är om även ett moment av självreglering kan 
introduceras. Ett förslag är här att studenterna efter diskussionen ska bedöma artikelns innehåll i 
relation ett av problemen som analyserats under förmiddagen och utvärdera varandras analyser i 
grupperna. Genom dessa åtgärder uppnås målet att studenten ska kunna analysera processuell 
kunskap. Det finns även möjligheten att en eller annan student utvecklar metakognitiv kunskap 
om att bedöma lämpligheten att använda olika rättskällor och metoder vid skapandet av EU-
rätten.         

 
7.  Rekommendationer 
Erfarenheterna från utbildningsdagen visar att avsaknaden av tydliga lärandemål och alltför 
kontextberoende TLD:s leder till oklarhet och minskat engagemang istället för att leda till bättre 
lärandeförutsättningar. Det är väl etablerad kunskap inom den pedagogiska disciplinen att en 
gynnsam lärandemiljö förutsätter tydliga lärandemål och någon form av reglering av 
inlärningsprocessen. Utbildningsdagen ligger som ett moment inom kursen om konstitutionell 
rätt och examineras inte i egentlig mening. Det utesluter dock inte ”constructive alignment” 
genom att de olika aktiviteterna styrs in mot tydliga lärandemål. Min första och tämligen 
okontroversiella rekommendation är alltså att tydliga lärandemål skall utvecklas för både 
förmiddagspasset om rättskällor och metod, och för eftermiddagspasset om att själv skriva 
juridik.    

Det kanske verkar svårt att reglera lärandeprocessen utan ett särskilt examinationsmoment, 
men i själva verket finns goda möjligheter att introducera moment av självreglering med små 
medel. Studenterna kan ges möjlighet att utveckla strategier i förhållande till lärandemålen och 
mäta utfallet genom utvärderingar peer-to-peer och i grupp. Min andra rekommendation är 
därför att sådana element av självvärdering byggs in som TLD:s i lärandeprocessen under 
utbildningsdagen. En formativ utvärdering av insatserna kan ske även om de inte resulterar i ett 
betyg.     

När det gäller valet av TLD:s bekräftas Flyvbjerg’s slutsats att användningen av case-
metodiken kan vara lämplig i förening med andra metoder snarare än som en exklusiv 
lärandemetod. Men frågan är om case-metodiken överhuvudtaget är lämplig för att tillgodogöra 
sig metakunskaper i tillämpad juridik på ett så tidigt skede av utbildningen inom ett helt nytt 
rättsområde. En av fördelarna med case-metodiken är att den sätter frågeställningar i ett visst 
sammanhang. Samtidigt är just detta problemet med att använda metodiken i början av 
utbildningen. Eftersom samma rättskällor och metoder används i flera olika sammanhang kan det 
snarare röra till begreppen för studenten att först prata om ett rättsfall där en viss typ a frågor 
behandlas, och sedan sätta sig in i ett annat rättsfall som rör helt andra frågor inom den materiella 
rätten. Det är helt enkelt för mycket information att ta in för att lärandet skall vara effektivt och 
givande. Samtidigt är det föga givande att endast diskutera rättskällor och metoder som abstrakta 
begrepp. På något sätt behöver alltså objektet för lärandet sättas i ett sammanhang för att 
förflytta “modes of assessment” från memorering av faktakunskaper till analys av processuell 
kunskap. Min tredje rekommendation är därför att införa ett problembaserat lärande genom 
skräddarsydda ”fiktiva” scenarios som innehåller all nödvändig information men inga onödiga 
uppgifter.  

Lustigt nog verkar det som om Olivercrona var på rätt spår när han för mer än 
hundrafemtio år sedan förespråkade en problembaserad lärandemetod vid sidan om traditionella 
självstudier. Skräddarsydda övningar kan vara att föredra framför den komplexa materian av 
rättsfall. Detta ska naturligtvis inte föranleda den generella slutsatsen att case-metoden skulle vara 
olämplig vid juridikstudier i allmänhet. Tvärtom är det förmodligen ett oöverträffat komplement 
till traditionellt lärande av materiell rätt och rättegångsspel kan ofta vara en lämplig 
examinationsform. Men när det gäller metakunskaper om metod och källor som tillämpas över 
linjen av flera rättsområden blir det lätt ohanterligt att från början dra slutsatser från disparata 
sammanhang.  
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I ljuset av det ovan sagda har användningen av digitala fora en stor utvecklingspotential. 
Tydlig och schematisk information kan distribueras och diskutera on-line innan själva 
utbildningsdagen. Dessutom kan instruktioner för och kommunikation kring PM uppgifter lätt 
administreras. Det personliga mötet är dock oerhört värdefullt för att generera kunskap inom 
juridik liksom inom andra samhällsvetenskapliga ämnen, och det kan sällan ersättas av digitala 
medier. Lärandet sker genom direkt kommunikation och formatet med en utbildningsdag består 
provet.             
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Bilaga 1 Krathwohl’s taxonomi 
 
Juridisk       Minnas     Förstå Tillämpa Analysera Bedöma Skapa  
Metod 
 
1. faktakunskap 
 
 
2. konceptuell 
    kunskap 
 
 
3. Processuell 
    Kunskap 
 
 
 
4. Metakognitiv  
    kunskap 
 

 
 
 
 
 
Bilaga 2 Bloom’s taxonomi 
 
 
 
     Utvärdering  
 
    Syntes 
 
   Analys 
 
  Tillämpning 
 
 Förståelse 
 
Kunskap  


