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Om kursen
Kursen HPE201 är en fakultetsgemensam utbildning vid Göteborgs Universitet och
riktar sig till blivande handledare och bihandledare inom forskarutbildningen. Kur-
sinnehållet är tematiskt fokuserat på två sammankopplade perspektiv, vilket i kurs-
planens (bilaga 1) innehållsbeskrivning uttrycks som följer;

“Kursen byggs upp av två huvudperspektiv, dels ett vidare som behandlar forskarutbild-
ningens sammanhang, dess organisering och förutsättningar, dels ett mer fokuserat som
belyser relationen mellan handledare och doktorand.”

De cirka 30 kursdeltagarna i varje grupp träffas vid sex heldagsseminarier där in-
bjudna gäster i föreläsningar, seminarier och paneldiskussioner behandlar teman som
till exempel handledningsprocessen, handledaren och regelverket, genusperspektiv på
handledning, och forskarutbildningen ur ett doktorandperspektiv. Kuren examineras
löpande genom individuella uppgifter samt en slutrapport där kursdeltagaren reflekte-
rar över hur kursen bidragit till att utveckla den egna handledningen.

Kursledningen (Claes Alexandersson och Tom Leissner) medverkade och koordine-
rade samtliga seminarier under kursen.

Utvärderingsmodell
Den teoretiska modell som användes vid design av utvärderingen samt vid analys av
insamlade data var Biggs (1993) modell (fig. 1) där förutsättningar (presage), genom-
förande (process) samt utfall (product) identifieras och operationaliseras för att kunna
ligga till grund för sambandsanalys och jämförelser.

Figur 1. Utvärderingsmodell (utgående från Biggs 1993)
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Datakällor

Utvärderingen av varje kursomgång genomfördes vid det sjätte kurstillfället, där de
närvarande kursdeltagarna under cirka 20 minuter fick fylla i en enkät. Därefter
genomfördes en gruppdiskussion som fokuserade på förslag till vidare utveckling av
kursen. Dessutom intervjuades kursledningen vid tre tillfällen. Vid de två första kurs-
omgångarna (hösten 2008) användes också kursdeltagarnas slutrapporter som under-
lag för att kartlägga kursens effekter och genomslag. Merparten av enkätinstrumentets
frågor besvarades genom att respondenten markerade ett svarsalternativ på en ordi-
nalskala, men vid samtliga frågor gavs också utrymme för öppna textkommentarer (se
bilaga 2).

Som bakgrundsvariabler (presage) i enkäten valdes kursdeltagarnas fakultetstillhörig-
het, kön samt disputationsår. Vidare kartlades i vilken utsträckning deltagarna hade
tidigare erfarenheter av forskarhandledning samt handledning av examensarbeten i
grundutbildningen. Också i vilken utsträckning deltagarna upplevde att medverkan i
kursen genomfördes inom ramen för deras ordinarie tjänst undersöktes.

Genomförandeprocessen utvärderades genom enkätfrågor kring hur respondenterna
upplevt kursplanen, litteraturen, kursens arbetsformer, examinationsformerna, kurs-
ledningens insats samt den egna arbetsinsatsen. Den effekt av kursen som mättes i en-
käten var endast hur nöjda studenterna var med kursen som helhet. Annat utfall, som
till exempel förändrade attityder och beteende, var återkommande teman vid de
gruppdiskussioner som efterföljde ifyllandet av enkäterna.

Utvärderingen omfattade fyra kursgrupper under hösten 2008 och våren 2009, och
såväl enkätundersökningar som gruppdiskussioner, observationer och intervjuer med
kursledningen genomfördes av Lars Svensson vid Högskolan Väst. 83 kursdeltagare
genomförde enkäten.

Resultat
Redovisning av utfallet är centrerad kring resultaten från enkätundersökningen med
kompletterande och förtydligande material hämtat från observationer och grupp-
diskussioner.

Kursdeltagarna

Det råder en jämn fördelning mellan män och kvinnor bland deltagarna (fig.2), men
när det gäller fakultetstillhörighet dominerar medicin med ca 50%. I vidare analyser
av hur fakultetstillhörighet påverkar process- och produktvariabler har deltagarna
grupperats i tre kohorter där konstnärligt och humanistiskt fakultet utgör en grupp,
medicin och naturvetenskap en andra grupp och samhällsvetenskap, utbildningsveten-
skap och deltagare från handelshögskolan utgör en tredje grupp (tab. 1).



Figur 2. Könsfördelning Tabell 1. Fakultetstillhörighet

Deltagarnas disputationsår fördelas enligt figur 3. I vidare analyser har dessa delats in
i tre grupper:

• Tidiga: Disputationsår 2005-2008 . Dessa kursdeltagare medverkar i kursen
en kort tid efter sin disputation.

• Förväntade:  Disputationsår 2000-2004.  Med 4 till 8 år sedan avlagd doktor-
examen utgör denna grupp den förväntade målgruppen där man kan anta att
docentansökan är under utformning eller nära förestående.

• Sena: Disputationsår före 2000. Mer än 8 år sedan avlagd doktorsexamen.

Figur 3. Kursdeltagarnas disputationsår
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Deltagarnas tidigare erfarenhet av handledning på avancerad nivå eller i forskar-
utbildningen undersöktes med två frågor i enkäten där respondenten ombads ange
antalet kandidat- och magisteruppsatser där man medverkat som handledare, samt det
antal doktorandprojekt (påbörjade och avslutade) där man fungerat som bihandledare
eller huvudhandledare. Respondenterna grupperades därefter i tre kategorier. För upp-
satshandledningserfarenhet valdes följande indelning.

Ingen erfarenhet: Ingen erfarenhet av uppsatshandledning
Viss erfarenhet: Erfarenhet från 1-5 uppsatser
Stor erfarenhet: Erfarenhet från fler än 5 uppsatser

Motsvarande grupper för doktorandhandledning var

Ingen erfarenhet: Ingen erfarenhet av doktorandhandledning
Viss erfarenhet: Erfarenhet från 1-2 doktorandprojekt
Stor erfarenhet: Erfarenhet från fler än 2 doktorandprojekt

Som framgår av figur 4 är det endast ett fåtal kursdeltagare som saknar erfarenhet av
handledning i grundutbildningen, och merparten har precis tagit steget till att påbörja
sina första doktorandprojekt (oftast som bihandledare för en eller två doktorander).
Det kan dock noteras att hela 27 kursdeltagare har stor erfarenhet av forskarhandled-
ning (fig. 5).

Figur 4. Deltagarnas erfarenheter av uppsatshand-
ledning på kandidat- /magisternivå

Figur 5. Deltagarnas erfarenheter av handled-
ning i forskarutbildning

Genom att ställa erfarenhet av doktorandhandledning mot fakultetstillhörighet (fig. 6)
kan vi tentativt undersöka om det finns stora kulturella skillnader mellan fakulteten

Avseende när i karriären man involveras i forskarutbildningen. Som framgår av figur
6 finns inga dramatiska skillnader mellan fakulteten, men en viss tendens till att del-
tagarna från humaniora och konstnärlig fakultet har mindre erfarenhet av doktorand-
handledning kan dock utläsas.
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Figur 6. Erfarenhet av forskarhandledning fördelat på fakultet

En tydligare tendens kan observeras då erfarenhet av doktorandhandledning ställs mot
deltagarnas kön. I tabell 2 kan man konstatera att kvinnorna har oproportionerligt stor
andel av gruppen ”ingen erfarenhet”, och på motsvarande sätt dominerar männen i
gruppen ”stor erfarenhet”.

Villkor för medverkan Frekvens
Helt inom ramen för
min tjänst

44

Delvis inom ramen för
min tjänst

17

Utöver min ordinarie tjänst 20
Total 81

Tabell 2. Erfarenhet av forskarhandledning för-
delat på kön

Tabell 3. Deltagarnas villkor för att medverka i
kursen

Tabell 3 visar att tre fjärdedelar av deltagarna upplever att man fått utrymme i sin
tjänst (helt eller delvis) för att medverka i kursen. Dock kan man konstatera att när
deltagarna tillfrågas om man upplevt det som problematiskt att kombinera kursarbetet
med övriga arbetsuppgifter så är det färre som instämmer i detta påstående (fig. 7).

Detta understryks ytterligare i flera av fritextkommentarerna i anslutning till denna
fråga i enkäten.

Jag upplever att mitt arbete rymmer många olika delar och ibland kan det vara svårt
att avsätta hela dagar till något annat. När man har varit borta från jobbet i två
dagar har arbetsuppgifterna lätt samlats på hög vilket är ett stressmoment. Det gäller
att försöka koppla bort allt det andra man ska göra – lyckas man med det så är det
både trevlig och lärorikt att umgås med kollegor från andra delar av universitetet och
att få fortbilda sig.
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Man har alltid mycket att stå i… men jag har ingen klinisk tjänst som behöver passas
in schemamässigt
Det kan också konstateras att flera deltagare ger beröm till det valda kursupplägget
där den schemalagda tiden koncentreras till två sammanhängande dagar per månad
med start kl. 10 och avslut kl. 15. Då man upplever att detta ger visst utrymme för att
hantera övriga arbetsuppgifter före och efter seminarierna.

Lagom med 2 dagar i taget och avslutning 15.00 gör att det kan kombineras väl.

Figur 7. Deltagarnas upplevelse av möjligheten att frigöra tid till att genomföra kursen

Kursens genomförande

För att utvärdera kursens processvariabler formulerades en serie frågor som under-
sökte hur deltagarna ställde sig till sex olika aspekter av kursens genomförande. I an-
slutning till varje fråga gavs utrymme för fritextkommentarer där respondenterna
kunde utveckla och förtydliga hur de valt att gradera sitt svar på skalan ”positiv”,
”neutral”, ”negativ”. I figur 8 kan man konstatera att majoriteten av respondenter
genomgående varit positiva till samtliga genomförandeaspekter, men en något förhöjd
frekvens av negativa och neutrala omdömen kan observeras för kategorierna ”Litte-
ratur” samt ”Kursledare och lärare”.
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Figur 8. Sammanfattning deltagarnas bedömning av kursens genomförande

Kursplan och mål

Trots att kursdeltagarna ger uttryck för ett genomgående gott betyg, kan man i kom-
mentarerna hitta flera tänkvärda exempel på konstruktiva och potentiellt formativa
åsikter. När det gäller kursplanen och kursens lärmål noteras särskilt följande åsikter
från respondenterna.

Saknade inslag om forskningsetiska frågor

Generellt positiv, men vissa moment har inte känts relevanta. Kursen kunde kompri-
meras både i innehåll och tid

Innehåll och upplägg

Också när det gäller innehåll och upplägg av kursen finns tänkvärda kommentarer
som tangerar avvägningen mellan bredd och djup, samt problematik som kan kopplas
till hur de olika kursmodulerna skall ses som fristående och/eller integrerade.

Det som är lite tråkigt med GU-gemensamma kurser är att så mycket energi går åt till
att diskutera olikheter till priset av förlorat djup. I annat är jag positiv.

Vissa inslag mycket bra som t ex Per Lauvås, Mattias Goksör, egna diskussioner, re-
gelverk osv. Andra inslag t ex paneldiskussioner och de upprepande inslagen om
kommunikation, konflikter osv. överlappade och gav ej så mycket

Litteratur

Den del av genomförandet som respondenterna har flest kritiska synpunkter på är hur
arbetet kring kurslitteraturen organiserats. Förenklat kan upplägget beskrivas som att
kursledningen tillhandahållit en lista med relevanta vetenskapliga artiklar, där kurs-
deltagarna uppmanats att göra ett intressebaserat urval av texter (minst två). Vid litte-
raturseminariet skapas sedan grupper av studenter som presenterar, diskuterar och
jämför de texter som gruppdeltagarna valt. Kommentarerna siktar till del in sig på att
detta förfaringssätt i för liten utsträckning vägleder studenterna, medan andra ger ut-
tryck för att man saknat teman i litteraturen, men också att en sammanhållande kurs-
bok som adresserar alla kursens teman och målsättningar hade varit önskvärd.
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Hur skall deltagarna kunna sortera i litteraturlistan? För lite av inslagen är baserade
i forskning

Lauvås nya bok borde göras obligatorisk! Gärna som läsning före kursstart

Saknade litteratur om att handleda studenter från annan kultur.

Samordning av litteraturseminariet så att inte flera i samma grupp läser samma arti-
kel. Dela ut uppgifter!

Vid gruppdiskussionerna som efterföljde enkätundersökningen var det flera som me-
nade att man valt texter till litteraturseminariet baserat på tillgänglighet, dvs. att ar-
tiklar som var enkla att ladda ner från online-databaser föredrogs. Detta fick som kon-
sekvens att många deltagare läste samma texter vilket upplevdes minska värdet av
seminariet.

Arbetsformer

I de genomgående positiva omdömena om kursens arbetsformer noteras flera referen-
ser som understryker att deltagarna uppskattat de möjligheter till diskussioner och
samtal med representanter från andra fakultet som seminariedagarnas program med-
givit. Luncher och kafferaster verkar alltså ha fyllt en viktig funktion för att under in-
formella former mötas över disciplinära gränser.

Uppskattade de mindre gruppernas diskussion och även informella samtal under
raster/lunch med andra.

Dock menar några deltagare att man saknat utrymme för att göra sina egna erfaren-
heter och frågeställningar till en resurs vid de tematiska seminarierna.

Uppgifterna har varit väldigt givande - saknar dock utrymme för att ventilera egna
erfarenheter och funderingar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att merparten av kommentarerna kring kur-
sens arbetsformer ger stöd till uppfattningen att dagens upplägg verkar vara mycket
lyckat. Särskilt lovordas auskultationsövningen och de gränsöverskridande erfaren-
hetsutbytena

Auskultationen mycket lärorik

Behållningen då man diskuterar på lektioner och raster är att man får höra de andra
ämnenas syn på saken.

Examination

Då utvärderingen genomfördes hade kursdeltagarna klarat av all examination utom
den avslutande reflektionen på hur kursen förändrat studentens syn på handledning.
Även här får auskultationsmomentet mest beröm, och någon konstaterar också att
kraven var lågt ställda.



Seminarieuppgifter (framför allt auskultation) av värde.

Kanske lite låg teoretisk nivå i kraven på uppgifterna, men alla deltagare verkade ta
uppgifterna på allvar och var förberedda. Det blev bra diskussioner

Respondenterna nämner också flera skäl till varför man ser fram mot slutexaminatio-
nen.

Reflektion över min roll som handledare mycket viktigt. Ändrat mitt perspektiv.

Känns värdefullt att kunna använda min reflektion över handledning i min meritport-
följ.

Kursledning och lärare

Kommentarerna kring lärarnas insatser varierar, men flera deltagare ifrågasätter
värdet av panelerna med erfarna handledare.

"Pensionsfärdiga?" Visst - de har erfarenhet, men av ett annat system, i en annan tid.
Många pratade om annat än de skulle… In med yngre, forskningsaktiva och drivande
personer. Goksör bra!

Varför inga kvinnliga handledare som berättar om sin erfarenhet? Viktigt med före-
bilder. Nästa gång yngre och fler kvinnor!!

Kursledning får övervägande positiva omdömen, även om en deltagare upplever att
hon önskat mer styrning av gästande föreläsare och paneldeltagare.

Jag får en känsla av att kursledningen inte styrt de inlånade föreläsarna tillräckligt
mycket

Positiva kursledare. Växlande kvalitet på lärare.

Synpunkter på lärarnas insatser förekom vid flera av utvärderingsdiskussionerna, och
sammanfattningsvis kan man konstatera att det som uppskattats mest var de inslag
som upplevdes som relevanta för dagens situation för forskarstuderande, medan er-
farna handledares synpunkter ofta upplevdes som föråldrade i relation till dagens
regelverk och praxis.

Arbetsbelastning

Som avslutning på undersökning av kursens genomförande fick respondenterna upp-
skatta relationen mellan den egna arbetsinsatsen och kursens målsättningar. Figur 9
visar tydligt att deltagarna upplevt att den insats som krävts för att fullgöra kurskraven
inte varit för hög – snarare tvärtom.



Figur 9. Deltagarnas upplevelse av arbetsinsatsen i relation till kursen mål

Kursens effekter

Den effektvariabel som kan mätas kvantitativt är kopplad till frågan om hur respon-
denterna upplevt kursen i sin helhet. Som framgår av figur 10 är omdömena genom-
gående positiva då endast 11 av respondenterna markerat alternativen ”mindre nöjd”
(7) eller ”missnöjd” (4). Denna kraftiga övervikt för positiva helhetsintryck gör det
naturligtvis svårt att med statistisk signifikans kartlägga vilka presage- eller process-
variabler som kan förklara skillnaderna i helhetsomdöme (product).

Figur 10. Deltagarnas helhetsomdöme

Frågan om vilka de viktigaste insikterna respondenten bär med sig från kursen kan
dock ge ytterligare information om hur man upplever effekterna av kursen. 74 av
respondenterna har lämnat ett fritextsvar på denna fråga, och svaren kan grovt indelas
i kategorierna; enligt följande:

Komplexitet: Insikter om handledningens komplexitet samt interdisciplinära
skillnader och likheter.

Struktur: Behov av planering och uppföljande, regelverk och förordning
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Utveckling: Behov av att utveckla och förbättra handledningspraktiken på
den egna institutionen/fakulteten.

Interaktion: Konkreta tips och åtgärder kopplade till interaktionen mellan
handledare och doktorand.

Nedan redovisas ett representativt urval av de insikter som respondenterna formule-
rade. Notera att varje respondents svar kan kategoriseras i en eller flera av kategori-
erna ovan.

Olikheter från olika fakulteter. Regelverket och förordningstexternas betydelse för
handledarfunktionen. (K, S)

Att jag själv som handledare kan lägga upp en mycket tydligare plan för handled-
ningsarbetet än vad jag hittills gjort. Uppdelningen mellan process- och produkt-
handledning.  (S)
Att handledning inte är ett ad hoc arbete utan ett arbete som förutsätter struktur och
insikter.(S)

Tvinga doktorander till textproduktion från dag 1! (I)

Betydelsen av reflektion. Insikten att här finns en egen litteratur. Kanske också ett
ökat rörelseutrymme/frihet att utveckla sitt handledarskap (mindre bunden av tradi-
tionerna på den egna institutionen) (K, U)

Att det är viktigt att göra en ordentlig forskningsplan med doktoranden och få denne
att börja tidigt med skrivandet. (S, I)

Bättre kunskap både om regelverk och hantverk i handledning. Vikten av att i dia-
logform ta upp även förväntningar på arbetsformen. Informell praxis på varje institu-
tion har stor betydelse, större än regelverket. (S, I)

Överlag dominerar kommentarer som kopplas till komplexitet och behovet av struk-
tur. Minst antal kommentarer är kopplade till kategorin utveckling.

En av enkätfrågorna som mer specifikt försökte fånga hur respondenterna ser på be-
hovet av förändring av handledarpraktiken var formulerad som:

 “Med din egen forskarutbildning i åtanke – Vilka råd, givet innehållet i kursen,
skulle du ha gett din egen handledare?

Här svarar en tredjedel av respondenterna att man varit nöjd med den handledning
man fått och inte har några specifika råd.

Är väldigt nöjd med min handledares handledning och har inga ytterligare råd till
den personen

Min handledare uppfyllde det mesta de rekommenderade



Resterande respondenter lyfter frågor som till exempel tillgänglighet, autonomi,
struktur och kontinuitet, samt uttrycker en önskan om mer konstruktiv feedback.
Någon menar också att handledaren bör engagera sig i att doktoranden kan bygga upp
ett bra kontaktnät inom akademien.

Att vara mer tillgänglig

Att lyssna på mig mer och låtit mig bestämma om min forskning i större utsträckning

1) Var påläst och intresserad. 2) Ta en aktiv del i projektet.

Bättre struktur, mer planering, uppföljning av handledningssamtal, dokumentation av
beslut.

Mer empati och mer intresse av fortsatt karriär

Respondenterna tillfrågades också om kursen borde vara obligatorisk för docent-
meritering inom GU, och som framgår av figur 11 menade en betydande majoritet att
de ansåg det.

Figur 11. Deltagarnas syn på att kursen bör vara obligatorisk för docentmeritering

Merparten av de respondenter som var positiva till att kursen görs obligatorisk för
docentmeritering avstod från att kommentera sitt val, men följande kommentarer fö-
rekom:

Samlar upp olika fakulteter till ngn slags "grundnivå"

Eller annan motsvarande kurs, t ex erfarenhet eller kunskap från motsvarande kurser
i utlandet

För att handleda master och doktorander. På konstfack är inte docentmeritering
vanligt.

Kursen skall vara obligatorisk för docentmeritering
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De respondenter som inte instämde i påståendet gav till exempel följande motiver-
ingar:

Kanske en förbättrad (=förkortad) version

Den borde vara det, men inte i denna form

Tycker inte att kursen har med docentur att göra

Måste nog spetsas lite.

En motsvarande - väldisponerad - kurs kunde mycket väl ingå, men inte kursen i dess
nuvarande upplägg

Sammanfattning av analyser

Analyser som söker samband mellan hur variationer i undersökningens presage- och
processvariabler kan ha påverkat product-variabeln försvåras naturligtvis av det
faktum att en övergripande majoritet av respondenterna är genomgående positiva i
termer av det helhetsomdöme det ger kursen. Ändå har samtliga bakgrund- och
genomförandevariabler testats för att se om signifikanta genomslag på kursens effek-
ter kan detekteras.

Analyserna visar att ingen av variablerna kön, fakultetstillhörighet, erfarenhet av
handledning eller villkor för kursens genomförande kan förklara de skillnader i hel-
hetsomdöme som respondenterna rapporterar, dock kan vissa tentativa tendenser
skönjas. De enda variabler där man kan konstatera statistiskt signifikanta skillnader är
när man ser till relationen mellan helhetsomdöme och respondentens kursgrupp
samt respondentens senioritet  (operationaliserad genom disputationsår).

I figur 12 kan man ana en ten-
dens att deltagare från medicin
och naturvetenskaplig fakultet
är mer positiva än deltagarna
från övriga fakulteter.
Skillnaden är dock ej statis-
tiskt signifikant (p-värde > 5%
vid chi-2-test).

Figur 12. Helhetsomdöme i relation till fakultetstillhörighet

Gruppdiskussionerna understryker bilden av att medicinstudenterna genomgående
uppskattar det sätt på vilket kursen problematiserar de sociala aspekterna av forskar-
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handledning på ett sätt som går utanför den vetenskapliga tradition man normalt
arbetar under.

Figur 13 och 14 demonstrerar att tidigare erfarenheter inte påverkar kursomdömet på
ett entydigt sätt. Ser man till graden av erfarenhet av handledning i grundutbildningen
så verkar de respondenter som har stor erfarenhet vara mer negativa till kursen, men
när man ser till motsvarande omdömen i relation till erfarenheten av doktorandhand-
ledning så är bilden mer nyanserad där de minst och de mest erfarna är mer positiva
än de som rapporterar viss erfarenhet av doktorandhandledning.

Figur 13. Helhetsomdöme i relation till Uppsats-
handledning

Figur 14. Helhetsomdöme i relation till doktorand-
handledning

Ett signifikant, men föga förvånande, samband kan konstateras mellan respondenter-
nas helhetsomdöme och i vilken utsträckning man upplevt att det varit svårt att kom-
binera kursarbetet med övriga åtaganden (fig. 15). De respondenter som instämmer i
påståendet att det varit svårt att kombinera studier och övrigt arbete är överrepresente-
rade i gruppen som ger ett negativt helhetsomdöme.

Figur 15. Helhetsomdöme i relation till upplevd svårighet att kombinera
kursarbete och övriga arbetsuppgifter
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En tydligare tendens står att finna då kursdeltagarnas helhetsomdöme ställs mot
graden av senioritet (operationaliserad genom disputationsår). I figur 16 ser vi att
samtliga i gruppen ”sena kursdeltagare” (disputationsår tidigare än 2000) är positiva,
medan andelen negativa är 13% respektive 20% för grupperna ”förväntade” respek-
tive ”tidiga” kursdeltagare. Här finns således en signifikant skillnad där tilltagande
senioritet medför ökad tillfredställelse med kursen.

Figur 16. Helhetsomdöme i relation till kursdeltagarnas senioritet

Till sist kan man konstatera att den tydligaste tendensen (statistiskt signifikant) i
materialet är att en majoritet av de deltagare som gav ett negativt helhetsomdöme
återfinns i samma kursgrupp (den första gruppen – HT 08). Som redovisats ovan kan
detta inte förklaras till fullo av någon annan presage- eller process-variabel i studien,
även om deltagarnas senioritet till del kan ha betydelse. Då detta kunde konstateras
redan tidigt under utvärderingen fanns möjlighet till att diskutera andra tänkbara för-
klaringar med kursledningen. Med utgångspunkt från dessa samtal finns ingen kritisk
incident eller annan specifik händelse, unik för kursgrupp 1, som kan kasta ytterligare
ljus över det faktum att så gott som alla missnöjda deltagare återfanns i denna kurs-
grupp.

En hypotes som ligger nära till hands är naturligtvis att missnöjet från den första
kursgruppen är ett resultat av att inbjudna gästföreläsare och paneldeltagare inte varit
tillräckligt samspelta och koordinerade vid det första kurstillfället. Tänkbara konse-
kvenser är att föredrag och paneler fått ett överlapp vid första tillfället som sedan
kunnat korrigeras utgående från reaktioner från kursledning och deltagare vid senare
kurstillfällen. Även om denna tolkning är högst tentativ, så finns visst stöd för tolk-
ningen i kommentarerna från första omgångens deltagare där brist på direktiv och
koordination noteras.

Jag får en känsla av att kursledningen inte styrt de inlånade föreläsarna tillräckligt
mycket (deltagare, grupp 1)
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Figur 17. Helhetsomdöme i relation till kursgrupp

Slutsatser och rekommendationer

Sammanfattningsvis måste man konstatera att HPE201 är en mycket uppskattad kurs
med ett väl fungerande grundkoncept. Det är kanske särskilt anmärkningsvärt att del-
tagarna är så övervägande positiva med tanke på att målgruppen i de flesta fall befin-
ner sig i en mycket expansiv fas av karriären.

Även om individuella skillnader i synen på kursen kan konstateras så är det ändå
några av kursens fundamentala designidéer som framträder som extra värdefulla, både
i ljuset av deltagarnas synpunkter och de målsättningar som anges i kursplanen.

För det första framstår det tydligt att den övergripande organisationen och arbets-
formerna där deltagarna möts i månatliga 2-dagars seminarier har fungerat mycket
väl. Här kan fokuserade och tematiska föreläsningar och seminarier varvas med in-
formella diskussioner i anslutning till luncher och kafferaster i en miljö (Wallenberg
Center) där deltagarna är frikopplade från respektive institutioner och därtill hörande
vardagsbestyr. Vidare verkar de inter-disciplinära diskussionerna vara brett uppskat-
tade, och fördelarna med att handledarutbildningen arrangeras på tvärs över GU:s
fakulteter verkar helt klart överväga nackdelarna (även om några deltagare menar att
GU-gemensam utbildning kan innebära att situerad fördjupning försvåras)

Även den processorienterade examinationen verkar passa målgruppen väl, och särskilt
auskultationsövningen med efterföljande seminarium måste anses som instrumentell i
relation till kursens målsättningar.

Utvärderingen ger endast en översiktlig och något kortsiktig bild av kursens effekter,
men det torde vara tillfredsställande att kursdeltagarna, individuellt och kollektivt,
redovisar att utbildningen medverkat till att man fått ökad insikt i handledningsprakti-
kens komplexitet, och vidare att detta kan kopplas till såväl behov av struktur och
planering samt ökat fokus på kommunikativa processer mellan handledare och dokto-
rand. Möjligen kan man tycka att fler kursdeltagare borde omsatt erfarenheterna från
kursen i mer formativa yttringar som utvecklar och förbättrar rådande handledar-
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praktik vid Göteborgs Universitet, men samtidigt konstaterar utvärderaren att detta
inte varit ett prioriterat mål för kursen.

När det gäller formativa uppslag som nuvarande och kommande kursledningar kan
använda för förändring av mål, former och innehåll av kursen så ger utvärderings-
materialet näring såväl i form av kreativa inspel från enskilda deltagare, som mer brett
förankrade förändringsbehov som merparten av deltagarna ställer sig bakom.

De förändringar som har bred uppslutning bland kursdeltagarna är framförallt:

Förändrad struktur av litteraturuppgiften: Genom högre grad av styrning av
vilken litteratur varje kursdeltagare bearbetar inför litteraturseminariet kan värdet av
detta examinationsmoment ökas väsentligt. Vidare är det utvärderarens åsikt att litte-
raturlistan borde kompletteras och uppdateras för att bättre spegla den forskning kring
forskarhandledning som lyfter ett kritiskt perspektiv på handledning.

Förändring av handledarpaneler: Vid besättning av paneler med erfarna handledare
kan man troligtvis öka spänsten om panelerna också har yngre deltagare som repre-
senterar den handledningsproblematik som råder i dagens forskarutbildning. Det finns
en uppenbar poäng i att perspektiven från emeriti-handledare kan stötas mot yngre
forskningsledare. Vidare är det viktigt att i större grad beakta balansen mellan män
och kvinnor i sammanhang där deltagarna framträder i rollen som förebilder för kurs-
deltagarna.

Som avrundning av utvärderingen av HPE201 vill jag som utvärderare lägga till en
personlig reflektion som jag hoppas kan ge riktning till framtida kursutvecklings-
insatser:

Kursens nuvarande utformning är väl fungerande för att socialisera blivande hand-
ledare in i existerande handledarpraktik, men den saknar explicita målsättningar och
arbetsformer för att utveckla forskarutbildningen, och därigenom adressera de pro-
blem som existerar i dagens handledarpraktik vid GU.

Trollhättan 2010-03-31

Lars Svensson
Docent Informatik, Högskolan Väst
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1. FASTSTÄLLANDE  

Kursplanen är fastställd av Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt 
lärande 2008-09-29.  

Kursplanen gäller från och med 2008-09-29. 

Ansvarig institution: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande 

Utbildningsområde: Undervisning 

Huvudområde: Högskolepedagogik 

 

2. INPLACERING 

Kursen kan ges som fristående kurs och uppdragsutbildning.  
 

3. FÖRKUNSKAPSKRAV 

Doktorsexamen eller motsvarande 
 

4. INNEHÅLL 

Kursen byggs upp av två huvudperspektiv, dels ett vidare som behandlar forskar-
utbildningens sammanhang, dess organisering och förutsättningar, dels ett mer foku-
serat som belyser relationen mellan handledare och doktorand.  

I det förra behandlas forskarutbildningens sammanhang och förändrade villkor, samt 
dess konsekvenser för handledningens funktion och hur detta relaterar till olika 
forskningsmiljöer och handledartraditioner med olika värderingar, kulturer och 
arbetssätt. Här behandlas även handledarens ansvar i relation till forskarutbild-
ningens regelverk, praxis, studie- och handlingsplaner. 

Det senare momentet behandlar doktorandhandledningens vardagsnära praktik och 
dilemman såsom handledningsformens relation till institutionella villkor, ansvars- 
och arbetsfördelning mellan handledare och doktorand, samt relationens sociala 
dimensioner. Handledarnas ansvar för dokumentation, planering, och uppföljning av 
doktorandarbetet behandlas likväl som handledarens roll som vägvisare in i veten-
skapssamhället.  
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Kursen består såväl av föreläsningar och seminarier samt deltagarnas undersök-
ningar av den egna forskarutbildningen och deltagande i auskultationer. I dessa 
sammanhang diskuteras även likabehandling och frågor om hållbar utveckling och 
internationalisering. 
 

5. MÅL 
 
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren: 
 
 kunna argumentera för betydelsen av att se forskarutbildning ur samhälls-

perspektiv 
 

 känna till centrala och lokala regelverk 
 

 känna till den egna forskarutbildningens policies/styrdokument, organisation och 
genomförande 

 
 kunna beskriva och analysera målen med forskarutbildning i relation till 

kunskapstraditioner inom det egna ämnesområdet 
 

 kunna beskriva och analysera hur olika omständigheter såsom finansiering och 
forskningskultur återspeglas i handledning 

 
 kunna använda forskningsbaserad litteratur samt erfarenhetsgrundad kunskap för 

att beskriva och analysera vad som kännetecknar god doktorandhandledning 
 

 känna till och särskilja olika modeller för handledning 
 

 kunna argumentera för betydelsen av samtal om och samförstånd kring de 
ömsesidiga åtagandena i handledningsrelationen  

 
 visa hur den individuella studieplanen kan användas som verktyg för planering, 

genomförande och uppföljning av forskarutbildning 
 

 redogöra för fall som visar olika doktoranders behov av tydlighet, kontinuitet 
och återkoppling vid handledning 

 
 kunna exemplifiera och reflektera över etiska dilemman vid handledning av 

doktorander 
 

 kunna problematisera handledning/forskarutbildning med avseende på  
likabehandling 

 
 kunna redogöra för för- och nackdelar med huvud− och bihandledare ur 

doktorandens synvinkel  
 

 kunna redogöra för några skäl att ha ett handledarkollegium 
 
 kunna jämföra dagens forskarutbildning med gårdagens med avseende på 

doktorandens situation  
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 känna till den egna forskarutbildningens policies m a p doktorandens studie-

sociala situation 
 

 vara orienterad om nationella och lokala kartläggningar om doktoranders 
erfarenheter av och synpunkter på forskarutbildning 

 
 kunna illustrera hur doktorandens psykosociala arbetsmiljö påverkar forskar-

studierna 
 

 
6. KURSLITTERATUR 

Se separat litteraturlista. 
 

7. FORMER FÖR BEDÖMNING 

Examination sker löpande genom rapportering av individuella arbetsuppgifter, delta-
gande i litteraturseminarier samt genom skriftliga uppgifter. Under hela kursen ställs 
krav på aktivt deltagande i de olika momenten. 

Därutöver lämnas en individuell kursrapport med fokus på hur behållningen av kur-
sen kan integreras i egen handledning. 

Kursdeltagare äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på 
samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till ansvarig 
institution eller motsvarande och ska vara skriftlig. 

 

8. BETYG 

Antalet betygsgrader är tre: Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd. 

För G krävs uppnådda lärandemål. Kriterium för VG är att olika aspekter av stoffet 
integreras och dokumenteras eller att en enskild aspekt fördjupas i en komplette-
rande kursrapport. 

 

9. KURSVÄRDERING 

Kursvärdering genomförs i dialog mellan kursledning och deltagarna fortlöpande 
under kursen. Dialogen ska vara vägledande för genomförande av pågående kurs. I 
slutet av kursen genomförs en kursvärdering som grund för utformning av kom-
mande kurser. 
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Utvärdering av handledarutbildning, Göteborgs Universitet 
 
Kön: ______ 
Disputationsår: _____  
Lärosäte:   _______   
Fakultet:   _______ 
 
1. Min erfarenhet av handledning på kandidat/magister/master-nivå. 
 
Antal uppsatser: 

 
 

 
 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
2. Min erfarenhet som handledare/bi-handledare av forskarstuderande 
 
Antal doktorander:  

 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
3. Det har varit problematiskt att kombinera kursarbetet med mitt övriga arbete 
 

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
 

 
4. Kursarbetet har genomförts:  
Utöver min ordinarie tjänst ____, Delvis inom ramen för min tjänst ____, Helt inom ramen för min tjänst_____ 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
 



 
5. Övergripande omdömen om följande aspekter av kursen 
 
a) Kursplan & mål Positiv Neutral Negativ 

 
 

Kommentar: 
 
 

 
b) Innehåll och 
upplägg 

Positiv Neutral Negativ 

 
Kommentar: 
 
 

 
 
c) Litteratur 
 

Positiv Neutral Negativ 

 
Kommentar: 
 
 

 
d) Uppgifter och 
arbetsformer 

Positiv Neutral Negativ 
 

 
Kommentar: 
 
 

 
e) Examinations-
form 
 

Positiv Neutral Negativ 

 
Kommentar: 
 
 

 
f) Kursledare & 
lärare 
 

Positiv Neutral Negativ 
 

 
Kommentar: 
 
 

 



6. Arbetsbelastningen är för hög i relation till kursens omfattning och målsättning 
 
Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

 
 

 
Kommentar 
 
 
 

 
7. De viktigaste insikterna jag tar med mig från kursen är: 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Kursen skall vara obligatorisk för docentmeritering 
 

Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 
 
 

 
Kommentar 
 
 

 
9. Med din egen forskarutbildning i åtanke – Vilka råd, givet innehållet i kursen, skulle 
du ha gett din egen handledare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Mitt övergripande helhetsomdöme om kursen är: 
 
Mycket nöjd 
 

Nöjd Mindre nöjd Missnöjd 

 
Kommentar: 
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