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Arbetsgång för framställande av fall 
till det nya läkarprogrammet i Uppsala 

 
• Blockansvarig, tillsammans med berörda lärare (”blocklärargruppen”), planerar blockets 

specifika målbeskrivning och konkreta innehåll, dvs preliminärt schema formuleras. 
Olika undervisningsmoment (föreläsningar, övningar mm) relateras till blockets olika 
mål. Eftersom fallen ska vara drivande och styrande för studenternas arbete på ett 
stimulerande sätt ska deras preliminära innehåll och placering i schemat utgöra 
utgångspunkt för uppläggningen av andra aktiviteter.  

 
• När ungefärligt innehåll för ett visst fall bestämts, utses fallansvarig som formulerar 

preliminär falltext/bild (sk ”trigger”) samt handledarinstruktion. 
 

• Förslaget sänds till Pedagogiska enheten (PE) samt till blockansvarig. Inlärningsmålen 
för de olika fallen stäms av mot varandra samt mot schemauppläggningen och de mål 
som övriga undervisningsmoment omfattar. 

 
• När synpunkter inkommit från PE, eventuella justeringar har gjorts och 

blocklärargruppen är enig om blockets preliminära uppläggning, inklusive fallens 
placering i schemat, är det dags att lägga in fallen i FRIDA. Respektive fallkonstruktör 
ansvarar för detta, med datum för senaste redigeringen tydligt angivet.  

 
• Därefter är det aktuellt att testa fallen i en studentgrupp. Studenter aktiva i MSR ställer 

upp som testpatrull och PE organiserar testtillfället, samt agerar handledare om så önskas. 
Respektive fallkonstruktör och blockansvarig bör vara närvarande. För att falltestningen 
ska kunna ge relevant återkoppling, är det viktigt att senaste versionen av fallet samt 
preliminära versioner av handledarinstruktion, schema och målbeskrivning finns 
tillgängliga. Nya fall kan även testas ytterligare i samband med handledarkurser. 

 
• Intryck från falltestningen används för eventuell redigering av såväl fall som 

handledarinstruktion, schema och målbeskrivning. Ansvariga för detta är fallkonstruktör 
och blockansvarig i samråd med PE. 

 
• I FRIDA anges löpande datum för senaste revideringen av fall och handledarinstruktion. 

När fallet slutligen anses klart för användning signeras detta i FRIDA av fallkonstruktör 
(ansvarig för utformning av fall och handledarinstruktion), blockansvarig (ansvarig för 
fallets roll och placering inom blocket) och PE (ansvarig för helhetsbedömning av fallets 
pedagogiska funktion). 

 
• Utvärdering av ett fall görs på flera olika sätt. För varje fall fyller studentgrupp respektive 

handledare i särskilda formulär som läggs in i FRIDA. PE sammanställer inkomna 
synpunkter. Muntlig uppföljning sker med såväl studentgrupper som handledare i olika 
sammanhang varvid erhållna intryck noteras av blockansvarig respektive PE. Revision av 
fallet, och ev ny falltestning görs inför följande termin.       

 
Pedagogiska enheten (PE) kan kontaktas för råd/avstämning under hela arbetsprocessens gång, t 
ex för schemaplanering, fallens utformning och omfattning, handledarinstruktioner mm. 
Kontaktperson för PE är Lisa Persson (Elisabeth.Persson@medsci.uu.se, tel 070-69 752 44). 
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Aktivitet Ansvarig Övriga berörda 
   
Planering:  

- Blockets specifika målbeskrivning formuleras. 
- Blockets konkreta innehåll, dvs preliminära 

undervisningsmoment planeras.  
- Fallen ska vara drivande och styrande för 

studenternas arbete på ett stimulerande sätt och 
deras ungefärliga innehåll och placering i 
schemat ska därför utgöra utgångspunkt för 
schemat. 

- Alla andra undervisningsmoment (föreläsn, 
övn mm) planeras och placeras in i schemat  

- Alla olika undervisningsmoment relateras till 
blockets olika mål.  

- Fördelning av roll som fallansvarig/konstruktör 
för framtagande och redigering av respektive 
fall. 

 

Blockansvarig Blocklärargruppen 
Pedagogiska 
enheten 

Fallkonstruktion: 
- Preliminär falltext med ev bilder formuleras. 
- Handledarinstruktion formuleras. 
- Förslag skickas till blockansvarig och 

pedagogiska enheten. 
 

Fallansvarig Blockansvarig 
Pedagogiska 
enheten 

Återkoppling på preliminärt fall: 
- Synpunkter på fallformulering och 

handledarinstruktion lämnas till 
fallansvarig/konstruktör. 

 

Blockansvarig 
Ped enheten 

 

Fallavstämning: 
- Inkomna inlärningsmål för de olika fallen 

stäms av mot varandra samt mot 
schemauppläggningen och de mål som övriga 
undervisningsmoment omfattar. 

 

Blockansvarig Blocklärargruppen 
Pedagogiska 
enheten 

Inläggning av fall i FRIDA: 
- Ett preliminärt klart fall läggs in i FRIDA med 

datum för senaste redigeringen tydligt angivet. 
  

Fallansvarig  

Distribution av preliminärt schema och 
målbeskrivning för blocket: 

- Utsändning av senaste version till 
blocklärargrupp, fallansvariga och pedagogiska 
enheten. 

 

Blockansvarig  
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Falltestning i studentgrupp: 

- Överenskommelse med studentgrupp ur MSR 
och berörda lärare om lämplig tidpunkt. 

- Sammanfattning av erhållna intryck från 
falltestningen. 

 

Pedagogiska  
enheten 

 

Redigering:  
- Fall, handledarinstruktion, schema och 

målbeskrivning redigeras utifrån intryck efter 
falltestning med studentgrupp (och ev under 
handledarkurs). 

- Nya versioner av ovanstående dokument 
läggs in i FRIDA med löpande datering och 
signering av senaste revidering. 

 

Fallansvarig 
Blockansvarig 

Blocklärargruppen 
Pedagogiska 
enheten 

När fallet slutligen anses klart för användning 
signeras detta i FRIDA av: 

- Fallansvarig/konstruktör (ansvarig för 
utformning av fall och handledarinstruktion).  

- Blockansvarig (ansvarig för fallets roll och 
placering inom blocket).  

- Pedagogiska enheten (ansvarig för 
helhetsbedömning av fallets pedagogiska 
funktion). 

 

Fallansvarig 
Blockansvarig 
Pedagogiska  
enheten 

 

Löpande utvärdering av respektive fall: 
- Studentgruppen fyller i speciellt formulär i 

samband med basgruppsmöte. 
- Gruppens handledare lägger in 

studentgruppens omdömen, samt fyller i 
speciellt handledarformulär i FRIDA. 

 

Basgrupps- 
handledare 

 

Intryck av fallens plats inom blocket: 
- Tillvaratagande av synpunkter på hur 

fallarbetet fungerar i samband med 
handledarträffar, uppföljning med studenter, 
mm. 

 

Blockansvarig 
Pedagogiska  
enheten 

 

Sammanställning av fallutvärderingar i FRIDA och 
övriga inkomna synpunkter. 
 

Ped enheten  

Revision av fallet, och ev ny falltestning inför 
följande termin. 

Fallansvarig 
Blockansvarig 

Pedagogiska 
enheten 

 


