
Individuellt basgruppsunderlag (IBU) 

På termin 1 på IT-programmet används individuella basgruppsunderlag i basgruppsarbetet. 
Liknande underlag har använts med goda erfarenheter vid bland annat miljövetarprogrammet 
och arbetsterapeutprogrammet på LiU.

Syfte

Att använda IBU har två syften: 
 Det ska fungera som ett stöd för såväl den enskilda studentens som basgruppens 

reflektion och lärande. 
 Det ska underlätta för den enskilde studenten att förbereda sig och att bidra aktivt till 

basgruppens arbete.

Utformning

Basgruppen har frihet att välja hur underlaget utformas, och underlaget kan vara i form av 
programkod som redovisas gemensamt eller i pappersform. Dock ska underlaget finns 
tillgängligt för alla vid basgruppstillfället och visa aktivt arbete med basgruppens inlärningsmål 
och problemformulering.

Inför varje basgruppstillfälle är det obligatoriskt att skriva ett individuellt basgruppsunderlag. 
Ett individuellt basgruppsunderlag utgör resultatet av att arbeta med och tänka högt kring 
basgruppens inlärningsmål. Tänk på att vara konkret och bearbeta det ni ska arbeta med. Vid 
inlärningsfrågor av typen ”Vad är X” och ”Hur fungerar X” kan kurslitteratur eller 
webbresurser lämpligen användas, men inte för att enbart kopiera definitioner. Ställ 
definitionerna i relation till något ni lärt er innan, och formulera med egna ord vad något 
betyder, samtidigt som ni anger källan. Om det är något ni inte förstår, ange då tydligt vad ni 
fastnar på, med egna ord.

Dokumentet ska finnas tillgängligt för basgruppen och handledaren vid basgruppstillfället, 
och basgruppshandledaren kan begära kopia på underlaget om det är i pappersform.

IBU:er ska vara tillgängliga för gruppen och handledaren senast kl 20:00 dagen innan 
basgruppstillfället då den behandlade vinjetten avslutas.

Basgruppsunderlaget sammanfattar studentens kunskapsbearbetning av basgruppens 
frågeställningar och fungerar som underlag för basgruppens diskussion och tillämpning. 

Underlaget är också ett stöd för basgruppshandledaren i bedömningen av studenternas 
förmåga att vara aktiva vid basgruppstillfällena.

Vid de tillfällen man inte lyckas lösa de problem eller besvarat de frågor som gruppen ställt 
upp ska man tydligt ange sin arbetsgång, sina delresultat i form av hur man arbetat med 
uppnå inlärningsmålen och de frågor man har när man inte lyckats lösa problemen i sin 
helhet, eller besvarat frågorna.

IBU:erna ska vara välformulerade och läsbara i sin helhet, med tydlig spårbarhet till källor 
som använts.



Krav för godkänt IBU

Studenten ska inför varje basgruppstillfälle lämna in ett godkänt, individuellt 
basgruppsunderlag som ska:

 behandla gruppens frågor

 innehålla egna formuleringar, inte text som kopierats eller skrivits av

 referera till relevanta källor på ett korrekt sätt

 innehålla egna frågor om det ni inte förstår

Vid försenad eller undermålig IBU ska fråga 3 i kompensationsmallen besvaras och lämnas in
till basgruppshandledaren.

Vid fler än fyra försenade eller undermåliga IBU:er eller missade basgruppstillfällen gäller 
samma regelverk som missade basgruppsmöten, vilket innebär att terminsansvarig ger en 
extra uppgift för studenten att lösa.

För att godkännas på basgruppsdeltagandet krävs godkänt IBU samt aktivt deltagande 
i basgruppsmötet.


