
Information om basgruppsarbete i medicinska fakultetens 
forskarutbildningsprogram  

 

1. Introduktion  

Basgrupperna består av grupper om ca. 8 studenter inom samma kull som följs åt 
under programmets gång. Basgruppsträffarna sker i seminarieform med ett 
förutbestämt innehåll och med utgångpunkt i de vetenskapliga arbeten som 
doktoranderna producerar. Diskussionerna från varje basgruppträff dokumenteras i 
en basgruppsmatris. Forskarutbildningsprogrammet innehåller 21 basgruppsträffar, 
vilka är fördelade över forskarutbildningsprogrammets längd.  

Syftet med basgruppträffarna är att stödja den individuella progressionen genom 
tillämpning och fördjupning av den kunskap och de färdigheter som introduceras i 
kurser, och där dialog kring doktorandernas vetenskapliga produkter och utmaningar 
kan ske i samspel med andra doktorander. Basgruppsträffarna säkerställer att alla 
doktorander erbjuds möjlighet till regelbunden interaktion och främjar på så sätt lika 
villkor för alla doktorander.  

2. Komponenter basgruppsarbetet  

Basgrupper. Basgrupper består av en grupp doktorander inom samma kull (ex. kull 
med start VT22) och program (4 resp. 6 år), med ca 8 (6-10) basgruppsmedlemmar 
per basgrupp. Indelningen av doktorander i basgrupper inom varje kull görs av 
programansvariga vid start av varje ny kull (terminsvis), Vetenskaplig mångfald 
utifrån institutionstillhörighet samt en jämn könsfördelning kommer att eftersträvas 
i den mån det är praktiskt genomförbart. Basgrupperna kommer att följas åt under 
programmets gång.  

Basgruppshandledare. Lärare/forskare som stödjer och följer basgruppen. Rollen 
beskrivs under punkt 3 nedan.  

Basgruppskoordinator. Varje basgrupp utser en koordinator bland 
basgruppsmedlemmarna, vilken ansvarar för att skapa och bjuda in till digitala 
möten samt utgör basgruppens kontaktperson. Koordinatorrollen roteras inom 
basgruppen.  

Basgruppsträffar. Anordnas enligt flexibelt schema med 2-4 träffar/termin under 
termin 1-7 (4- årsprogram) respektive 1-3 träffar/termin under termin 1-10 (6-
årsprogram), företrädesvis digitalt. Varje träff omfattar 2-3 timmar och exakt 
tidpunkt beslutas gemensamt inom basgruppen inom en treveckorsperiod från den i 
schemat föreslagna tiden. Utöver basgruppsmedlemmar är basgruppshandledare och 
programansvariga inbjudna till varje träff.  

Basgruppsaktiviteter och examination. Basgruppsaktiviteter under programmets 
gång sker i form av specifika uppgifter för varje basgruppsträff. Dessa består dels av 
individuella förberedelser, dels av diskussion på basgruppsmöten, och där 
diskussionernas resultat dokumenteras i basgruppsmatriser. Basgruppen arbetar 
självständigt med basgruppsmatriserna, som kommer vara integrerade i 
lärplattformen och fungerar som närvarolista, beskrivning av basgruppens uppgift för 
varje träff, som basgruppens kontinuerliga dokumentation, och som examination av 
basgruppsträffarna. Basgruppsmatriserna kan också utökas för att innehålla 
processvärdering av varje basgruppsträff eller termin, vilket ökar möjlighet för 
uppföljning och utvärdering.  



Lärplattform. Varje basgrupp kommer ha sitt eget utrymme i Canvas. Här samlas allt 
material, basgrupperna kan dokumenterasitt arbete, basgruppshandledare kan ta del 
av basgruppsarbetets produkter, och programkoordinatorer genomföra examinering 
av basgruppsmoment.  

3. Basgruppshandledare  

3.1. Roll och ansvar  

Basgruppsarbetet är utformat så att basgrupperna ska kunna arbeta självständigt, 
inklusive besluta om och sammankalla till basgruppsträffar, innehåll och form för 
uppgifter inför och vid basgruppsträffarna, och dokumentation av genomförda 
uppgifter. Programansvariga ansvarar för examination av basgruppsmomenten.  

De två basgruppsträffarna under termin 1 genomförs som en del av den första 
programkursen, Gemensamma utgångspunkter för vetenskap och forskning. Vid 
dessa två basgruppsträffar kommer kursansvariga/lärare på den kursen agera 
basgruppshandledare. Syftet med handledning under första terminen är att stödja 
basgrupperna att hitta formen för basgruppsarbetet kommande terminer, och också 
att tidigt upptäcka eventuella problem i formeringsfasen.  

Varje basgrupp kommer från termin 2 att knytas till 1-2 externa 
basgruppshandledare. Närvaro av basgruppshandledare vid basgruppsträffarna 
förväntas vara mer betydelsefull i den första delen av programmet och mindre viktig 
under den senare delen av programmet. Basgruppshandledarna får anpassa sin egen 
närvaro utifrån en bedömning av basgruppens mognad och förmåga till självständigt 
arbete.  

Basgruppshandledarens roll är att:  

• Finnas tillgänglig för basgruppen som kontaktperson ex. vid frågor eller som stöd 
om problem uppstår  

• Säkerställa basgruppsmedlemmars närvaro och, när möjligt, aktiva deltagande i 
basgruppsarbetet, och att basgruppen genomför och dokumenterar 
basgruppsuppgifterna i basgruppsmatrisen  

• Terminsvis återrapportera basgruppsmedlemmars närvaro  

• Under termin 2-4 (termin 2-6 för 6-årsprogrammet) bör basgruppshandledare 
medverka vid åtminstone början av alla basgruppsträffar, samt vid alla 
mittseminariumpresentationer ungefär termin 4 (6). Under termin 5-7 (7-10 för 6-
årsprogrammet) exempelvis en gång per termin  

 


