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Övning i vetenskapligt förhållningssätt genom peer learning 
Författare: Disa Dahlman 
Projekt framtaget på docentkursen ”Perspektiv på lärande ht 2021” 

 
Allmän information om lärandemomentet 
 
Det övergripande syftet med lärandemomentet är att ge ett skriftligt stöd för diskussion som 
ska fokusera på vanliga svårigheter vid uppsatsskrivande, och öka förmågan att resonera 
vetenskapligt. Lärandemomentet är frivilligt och examineras inte.  
 
Gör såhär: 

 Ni får själva bilda smågrupper (förslagsvis 3-5 personer) som träffas och diskuterar 
utifrån frågematerialet. Rekommendationen är att bibehålla gruppernas sammansättning 
under terminen.  

 Ni väljer själva om ni vill genomföra mötena fysiskt eller digitalt. Avsätt 1,5 – 2 h per 
tillfälle. Ni väljer själva tid och plats. Rekommendationen är att lägga tillfälle 1 runt 
kursvecka 2, tillfälle 2 runt kursvecka 10 och tillfälle 3 runt kursvecka 17.  

 Om ni önskar ha lärare med under diskussionen så ska ni vända er till 
gruppmedlemmarnas handledare och avsätta tid med någon/några av dessa. Uppgiften 
omfattas av handledarnas handledningstid. Lärandemomentet är dock utformat för att 
vara möjligt att genomföra lärarlöst. 

 I de fall gruppdiskussionerna genomförs lärarlöst ska ni kontakta era individuella 
handledare eller kursledningen för frågor som kvarstår efter momentet. Detsamma gäller 
om ni identifierar problem med uppsatsarbetet som gör att det blir svårt att hålla 
tidsplanen utan att justera projektet. 

 
Nedan följer information om innehållet i respektive lärotillfälle, förberedelser inför 
diskussionen, samt frågor att utgå från under diskussionen. För varje lärotillfälle anges vilka 
kursmål som är av relevans. Genom aktivt deltagande i alla tre lärotillfällena ska samtliga 
kursmål för läkarprogrammet termin 10 ha berörts.  
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Tillfälle 1: Forskningsläge och etiskt resonemang 

 
Mål med lärotillfället  

 Att få inspiration och tips till att börja skriva inledning till uppsatsen.  
 Att kunna beskriva hur det egna projektet fyller en lucka i forskningsläget.  
 Att kunna identifiera etiska problem i medicinsk forskning, och motivera varför det egna 

arbetet är etiskt försvarbart. 

 
Förberedelser 

 Läs övriga gruppmedlemmars projektplaner, och utgå från dessa i diskussionen.  
 Ta med en vetenskaplig artikel som du använder dig av till uppsatsen. 

 
Diskussionsfrågor  

 Vetenskapliga artiklar och uppsatser inleds ofta med ett forskningsläge, som kortfattat 
beskriver vad man vet utifrån tidigare forskning men också vad man inte vet (s.k. lucka i 
forskningsläget, som den egna studien ska fylla). Forskningsläget är också viktigt för att 
motivera varför den egna studien behövs. Hur ska ni gå till väga för att hitta litteratur som 
är relevant för era uppsatser? Vad tänker ni behöver ingå i inledningarna till era 
uppsatser?  

 Kan ni formulera en lucka i forskningsläget där ert planerade projekt passar in? Hur 
beskrivs detta i artiklarna som ni har tagit med? Kan ni använda liknande formuleringar i 
era egna arbeten?  

 Finns det potentiella etiska problem med era projekt? Överväger nyttan med projektet 
potentiella risker? 

 
Kursmål av relevans 

Kunskap och förståelse: 
 På ett väsentligt fördjupat sätt kunna redogöra för det aktuella kunskapsläget och för 

aktuell forskning inom en avgränsad del av det medicinska området. 
Färdighet och förmåga: 
 Utifrån strukturerade strategier självständigt kunna söka, selektera och värdera källor 

samt använda information från litteraturen för genomförande av ett fördjupningsarbete.  
 Självständigt kunna identifiera och föra resonemang kring forskningsetiska principer med 

specifik relevans för det egna och medstudenters fördjupningsarbeten.  
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 Självständigt göra bedömningar med hänsyn till forskningsetiska aspekter med specifik 

relevans för det egna fördjupningsarbetet. 
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Tillfälle 2: Metodbeskrivning och resultatpresentation 

 
Mål med lärotillfället   

 Att kunna beskriva och motivera den vetenskapliga metoden i det egna arbetet. 
 Att kunna resonera kring begränsningar i den aktuella metoden och datamaterialet. 
 Att få inspiration till relevanta sätt att presentera resultaten i det egna arbetet.  
 Att uppmärksamma eventuella problem med datainsamling till det egna arbetet, och i 

förekommande fall få hjälp med justering av initial plan för uppsatsen. 

 
Förberedelser 

 Ta med en vetenskaplig artikel av relevans för ditt arbete, som du tycker har en tydlig 
metodbeskrivning och resultatpresentation.  

 Formulera eventuella problem med datainsamling eller datahantering/analys i det egna 
arbetet. Håller tidsplanen? Har något oförutsett inträffat som gör att du måste tänka om? 

 
Diskussionsfrågor  

 Hur beskrivs metoden i artiklarna ni tagit med, och kan ni tillämpa liknande 
beskrivningar i era uppsatser? Exempel på viktiga begrepp inom metodbeskrivning är 
studiedesign, inklusions- och exklusionskriterier, eventuell kontrollgrupp, datainsamling 
och datahantering, statistisk/kvalitativ analys.  

 Hade man kunnat undersöka det ni ska göra med en annan metod? Vad hade varit 
fördelarna/nackdelarna med den metoden? 

 Hur beskriver författarna till artiklarna ni tagit med begränsningar i de metoder som 
använts? Kan ni tillämpa några liknande resonemang i era arbeten?   

 Behöver ni ändra planen för datainsamling/datahantering för att hinna med? I så fall hur? 
 Kommer ni att presentera era resultat på ett liknande sätt som i artikeln? Varför/varför 

inte? 

 
Kursmål av relevans 

Kunskap och förståelse: 
 På ett väsentligt fördjupat sätt kunna redogöra för metoder tillämpliga inom en avgränsad 

del av det medicinska området och för metodernas möjligheter och begränsningar.  
Färdighet och förmåga: 
 Kunna genomföra ett projekt med utgångspunkt från projektplan, samla in data, analysera 

resultat samt självständigt sammanställa och kritiskt värdera betydelse och begränsningar 
av dessa med utgångspunkt i frågeställning och metod.  

 Kunna diskutera vetenskapliga metoder tillämpliga inom fördjupningsområdet, 
metodernas möjligheter och begränsningar samt argumentera för val av metoder relevanta 
för fördjupningsarbetet.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
 Kunna bedöma sitt kunskapsbehov och ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom 

fördjupningsområdet. 
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Tillfälle 3: Diskussion och kontextualisering 

 
Mål med lärotillfället  

 Att öva på att sätta det egna arbetet i ett större vetenskapligt sammanhang. 
 Att få inspiration till formulerande av diskussionsavsnitt till det egna arbetet, inklusive 

styrkor och svagheter med studien.  
 Att bekanta sig med opponeringssituationen.   
 Att uppmärksamma eventuella problem i det egna arbetet, och i förekommande fall få 

hjälp med justering av initial plan för uppsatsen. 

 
Förberedelser 

 Läs övriga gruppmedlemmars uppsatsutkast. Ha de kriterier för opponering som finns i 
kursplanen i åtanke när ni läser.  

 Formulera eventuella problem i processen med det egna arbetet. Håller tidsplanen? Har 
något oförutsett inträffat som gör att du måste tänka om? 

 
Diskussionsfrågor 

 Hur förhåller sig textförfattarens resultat till tidigare forskning? Vad kan det finnas för 
anledningar till att fynden överensstämmer/skiljer sig åt?  

 Kan fynden i uppsatsen motivera några slutsatser eller implikationer (kliniskt eller 
avseende vidare forskning) i en vidare kontext? Om ja, hur kommer ni fram till det? Om 
nej, varför inte?  

 Vad finns det för felkällor i uppsatsernas resultat? Hur har textförfattaren gjort för att 
minimera felkällorna? Skulle man ha gjort på något annat sätt om man gjort om studien?  

 Utifrån opponeringskriterierna, vad är (sammanfattningsvis) nödvändigt att komplettera i 
respektive arbete?   

 
Kursmål av relevans 

Kunskap och förståelse: - 
Färdighet och förmåga: 
 Kunna identifiera det behov av ytterligare kunskap som kan finnas inom 

fördjupningsområdet.  
 Kunna planera och självständigt skriva en vetenskaplig uppsats på engelska samt en 

populärvetenskaplig sammanfattning av denna på svenska.  
 Självständigt på engelska kunna muntligt redogöra för och diskutera det egna 

fördjupningsarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för detta, i 
dialog med såväl forskare som medstudenter.  

 Opponera på medstudenters fördjupningsarbete genom att på vetenskaplig grund kritiskt 
granska och ge konstruktiv återkoppling på engelska, såväl muntligt som skriftligt. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: - 

 


