Högskolepedagogisk handledning
Erfarenheter av pedagogisk förnyelse vid Högskolan i Halmstad

Anita Franke
Barbro Arvidsson
Bertil Gustafsson

Högskolan i Halmstads rapportserie
Forskning i Halmstad: 2007:12
Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 HALMSTAD
ISSN: 1400-5409
ISBN:91-974819-1-2

2

Sammanfattning
Upprinnelsen

till

denna

arbetsrapport

är

erfarenheter

av

ett

pedagogiskt

utvecklingsarbete om högskolepedagogisk handledning, finansierat av Högskoleverket,
Rådet för högre utbildning. Projektet planerades och genomfördes i ett konsortium
under 2003 samt avrapporterades i april 2004. Konsortiet bestod av Chalmers
Lindholmen, Göteborg; Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona och Högskolan i
Halmstad, Halmstad. Projektledare var Anita Franke, Institutionen för pedagogik och
didaktik, Göteborgs universitet. Övriga projektmedarbetare var: Elsie Anderberg,
Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, Erling Fjeldstad, CKK,
Chalmers Tekniska Högskola, Helene Ivarsson, Christer Alvegård och Jörgen
Andersson, Blekinge Tekniska Högskola samt Barbro Arvidsson och Bertil Gustafsson,
Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad.
Projektets idé om pedagogisk utveckling var att utveckla handledningskompetens hos
lärare inom högskolan. Avsikten var att hos kursdeltagarna försöka åstadkomma en
medvetenhet om lärande och lärprocesser i arbetet med pedagogisk handledning bland
studerande och doktorander.
Denna rapport är ett resultat av ett fortsatt samarbete kring frågor om
högskolepedagogisk handledning mellan Anita Franke och Barbro Arvidsson.
Medverkar i rapporten gör också Bertil Gustafsson. Vår avsikt är att visa på betydelsen
av att högskolelärares kompetens i arbetet med handledning och undervisning grundas i
pedagogiska teorier. Mot denna bakgrund beskrivs, analyseras, och reflekteras
erfarenheter och exempel från det pedagogiska utvecklingsarbetets planering och
genomförande vid Högskolan i Halmstad. Rapporten är tänkt att användas i arbetet med
högskolepedagogisk utbildning och i pedagogiskt utvecklingsarbete.
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Förord
Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att det nu finns en rapportering av ett
projekt rörande högskolepedagogisk handledning och att lärare verksamma vid
Sektionen för Hälsa och Samhälle vid Högskolan i Halmstad är bland författarna.
I rapporten redovisas erfarenheter av ett pedagogiskt utvecklingsarbete med syfte att
utveckla lärares handledningskompetens och utveckla deras medvetenhet om lärande
och lärprocesser i handledningssituationer. De erfarenheter som redovisas utgör viktiga
bidrag till förståelsen för hur den högskolepedagogiska kompetensen bland högskolans
lärare kan utvecklas.
Högskolesektorn i Sverige har expanderat kraftigt under 1990-talet och mycket arbete
har ägnats åt att svara upp mot statsmakternas uttalade mål att vi ska nå upp till att 50 %
av ålderskohorten 19–24 skall vara engagerad i högre utbildning. Högskolesystemets
expansion har inneburit stora och ibland helt nya utmaningar för lärarna inom systemet.
Antalet studenter har ökat och lärartiden för varje enskild student har minskat och
lärarna skall ofta, som en konsekvens av den breddade rekryteringen, kunna hantera mer
heterogena studentgrupper än tidigare. Det ställs således allt högre krav på lärarnas
pedagogiska kompetens, inte minst från studenthåll.
Tidigare var den högsta nivån i utbildningssystemet den enda nivå där det inte krävdes
någon pedagogisk utbildning för att undervisa eller handleda. Sedan några år har de
formella kraven för att bli anställd som lärare vid universitet och högskolor ökat genom
att det i högskoleförordningen införts ett krav på högskolepedagogisk utbildning för att
man skall bli bedömd som behörig för anställning. Medvetenheten om och förståelsen
för

denna

förändring

har

ökat

efterhand.

Pedagogisk

skicklighet

och

högskolepedagogisk utbildning har därför kommit att väga allt tyngre i sakkunnigbedömningar och i samband med anställningar. Äntligen frestas man utbrista. De krav
vi som forskare traditionellt ställer på reflektion och vetenskapligt grundade argument
för slutsatser och handlande kan nu komma att gälla även för den verksamhet som
volymmässigt är högskolesektorns mest omfattande verksamhet, nämligen undervisning
och handledning.
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De ökade formella kraven för anställning och befordran har i sin tur ökat efterfrågan på
högskolepedagogiska kurser och landets lärosäten har tagit en mer aktiv roll i att ge
möjligheter för lärarna att förkovra sig inom det högskolepedagogiska området. Vid de
flesta lärosäten har någon form av enheter för högskolepedagogiska frågor inrättats och
ett

utbud

av

högskolepedagogiska

kurser

är

nu

en

självklar

del

av

personalfortbildningen. Detta gäller även för Högskolan i Halmstad där ett mycket
aktivt Centrum för Lärande och Utbildning (CLU) nu har inrättats.
Den kurs i högskolepedagogisk handledning som här avrapporteras samlade lärare från
olika discipliner och från alla de fyra sektioner som då fanns vid Högskolan i Halmstad.
Min bedömning är att detta innebar en mycket stor tillgång för kursen. Möten med
andra utbildnings- och forskningskulturer än de invanda och bekanta innebar fördjupade
möjligheter för reflektion och distans till den egna verksamheten. Dessa möten över
gränser har ett värde i sig och efterfrågas ofta i olika kollegiala sammanhang.
Jag är själv en stolt innehavare av 5p i Högskolepedagogisk handledning.
Projektrapporten visar, liksom min egen erfarenhet, att kurser av det här slaget är ett
viktigt inslag i universitetslärares fort- och vidareutbildning och i yrkeskårens
pedagogiska professionalisering. Det är rimligt att det finns åtminstone tre någorlunda
likvärdiga karriärvägar för akademiska lärare, nämligen den som framstående forskare,
den som ledare och den som framstående pedagog. Varje väg kräver sin handledning.
Halmstad i oktober 2006
Ole Olsson
Fil dr, Sektionschef
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Rapportens disposition
I föreliggande kapitel uppmärksammas inledningsvis behovet av pedagogisk
kompetensutveckling bland lärare vid universitet och högskolor. Därefter berörs
projektets idé om pedagogisk utveckling med en grund i pedagogisk teori om lärande,
handledning och reflektion. Kapitel två berör planering, genomförande och utvärdering
av handledarutbildningen i projektet samt kursansvarigas reflektioner. I kapitel tre
redovisas en analys av kursdeltagarnas kursrapporter. Avslutningsvis görs i kapitel 4 en
reflektion kring det utvecklingspedagogiska projektets betydelse för utvecklingen av
högskolepedagogiska frågor vid Högskolan i Halmstad.
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1. BAKGRUND
1.1 Inledning
I takt med den kraftiga utbyggnaden av högskolan, som idag öppnar möjligheter till
studier för allt fler människor, har behovet av pedagogisk förnyelse, bland högskolans
lärare, uppmärksammats.
När studentgruppen får en mer blandad bakgrund kräver det i sin tur en
förnyad pedagogik. En högskoleutbildning som vänder sig till hälften av
en årskull måste vara annorlunda utformad än den som riktas till en liten
elit. Högskolan har ett viktigt ansvar att ge samtliga antagna studenter
goda möjligheter att bedriva sina studier på ett effektivt sätt. (Prop.
2001/02:15 s. 25)
Varje lärosäte skall erbjuda sina lärare och annan undervisande personal utbildning i
högskolepedagogik för kompetensutveckling. Det är tydligt att utvecklingen av denna
utbildning bör ske i samverkan mellan lärosäten.
Rådet för högre utbildning inbjöd 2002-11-12 grupper/konsortier av universitet och
högskolor att ansöka om medel för utvecklingsprojekt inom området handledarutbildning (Franke & Anderberg, 2004). Konsortierna skulle bestå av minst ett lärosäte
med handledarutbildning etablerad sedan några år tillbaka tillsammans med minst två
andra högskolor/universitet, varav minst en högskola utan vetenskapsområde. Rådet
betonade

att

projekten

skulle

vara

inriktade

på

parallell

utveckling

av

handledarutbildning vid de etablerade universiteten och de nya högskolorna samt
omfatta spridning av ”goda exempel” till de högskolor i konsortiet som saknade
vetenskapsområde.
Det aktuella pedagogiska utvecklingsprojektet planerades och genomfördes i ett
konsortium under 2003 bestående av tre lärosäten – Chalmers Lindholmen, Göteborg,
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Högskolan i Halmstad (HiH).
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I denna rapport beskrivs erfarenheterna från projektets planering och genomförande vid
Högskolan i Halmstad. Anledningen till detta val var att denna högskola utgjorde ett
exempel på en högskola utan vetenskapsområde. Där saknades alltså en grund för en
utbildning av forskarhandledare och där skulle projektet kunna bidra till fortsatt
pedagogisk förnyelse inom det högskolepedagogiska området.
Huvudförfattarna till denna rapport har ett gemensamt forskningsintresse i frågor om
pedagogisk handledning. Anita Frankes forskning riktas mot dels handledning av
verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning, dels forskarhandledning. Barbro
Arvidssons forskning riktas mot yrkesrelaterad handledning inom omvårdnadsområdet,
med ett särskilt intresse kring frågor om forskarhandledning. Båda författarnas
forskning

har

en

förankring

i

den

fenomenografiska

forskningstraditionen.

Medförfattare är också Bertil Gustafsson som idag har ett utbildningsansvar för
Centrum för lärande och utbildning, (CLU), vid Högskolan i Halmstad.

1.2 Projektets idé om pedagogisk utveckling
I projektansökan 2002-11-12 betonades behovet av att utveckla handledningskompetens
hos

lärare

inom

högskolan.

Avsikten

var

att

hos

kursdeltagarna

dvs.

högskolelärare/handledare/doktorander försöka åstadkomma en ökad medvetenhet om
det pedagogiska arbetet med handledning av lärande och lärandeprocesser (Franke,
1990, 2002; Anderberg, 2000) genom analys av den egna handledningen (Franke, 1999,
2002; Arvidsson, 2000a, b). I detta sammanhang tilldelades kursdeltagarna en aktiv roll
i sitt kunskapsförvärv och i utvecklingen av sin pedagogiska handledarroll inom
högskolans olika utbildningsområden. Det handlade också om att hos de kursansvariga
utveckla kunskap kring pedagogisk förnyelse i planering och genomförande av ett
högskolepedagogiskt projekt.
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Inom högskoleutbildning förekommer pedagogisk handledning med olika inriktning.
Det rör doktoranders lärande i avhandlingsarbete och studenters lärande i olika
projektarbeten enskilt och i grupp, uppsatser och verksamhetsförlagd utbildning. Det
kan också handla om handledning kollegor emellan s.k. kollegahandledning.
Högskolepedagogisk handledning av lärprocesser inom detta projekt kan således ges
olika riktning vilket visas i nedanstående figur (Franke, 2003).

Figur 1. Handledning inom det högskolepedagogiska området (Franke, 2003).

1.3 Projektets grund i pedagogisk teori
En

utgångspunkt

som

fokuserades

i

projektets

utbildningsidé

var

att

handledarutbildningen skulle försöka åstadkomma en ökad medvetenhet om
handledning

av

studenters/doktoranders

lärande

och

lärprocesser.

Hur

ska

handledningen utformas så att den utgör ett stöd för studerandes lärande när det gäller
såväl kunskaper som färdigheter?
Handledarutbildningen skulle ta sin utgångspunkt i kursdeltagarnas olika sätt att erfara
lärande, kunskap och handledning. Genom att deltagare görs medvetna om sina egna
synsätt på det pedagogiska arbetet blir dessa synliga och tillgängliga för förändring och
utveckling.
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Mot denna bakgrund utgjorde kunskap om handledning, med beaktande av kunskap om
lärande, lärarfortbildning inom högre utbildning och reflektion, ett vetenskapligt
grundat innehåll i den handledarutbildning som anordnades inom projektets ram. Nedan
beskrivs perspektiv på dessa faktorer i ljuset av projektets pedagogiska idé.

1.4 Lärande
I projektet och handledarutbildningen betonades att pedagogisk forskning om lärande
visar på att en förändring i synsätt ägt rum inom högre utbildning såväl internationellt
som nationellt under de senaste decennierna (Ramsden, 1992; Marton & Booth, 1997).
Det dominerande synsättet under lång tid har varit att lärande och lärprocesser
huvudsakligen är en effekt av en påverkansprocess, där lärarens undervisningsaktiviteter
spelar en avgörande roll för studenternas lärande. Idag betonas vikten av att lärarens roll
i undervisningen formas med utgångspunkt i kunskap om hur de studerande lär (Marton
m.fl. 1977; Marton, Hounsell & Entwistle, 1997; Marton & Booth, 1997; Marton &
Morris, 2002).
Av stor betydelse är hur den lärande uppfattar lärandesituationen (Marton m.fl., 1977).
Även om djup- och förståelseinriktat lärande ofta förekommer i högskolans
undervisning finns tydliga tecken på att många studenter behandlar uppgifter och
kunskap på ett ytinriktat sätt. I den utvärdering av högskolan som beskrivs av Franke
och Jakobsson (2002) framkommer att studenter i stor utsträckning saknar krav på
fördjupade lärprocesser i undervisningen. Det handlar bl.a. om att krav på kvalité i
kunskapsmålen betonas, dvs. vad de studerande skall uppnå, utan att tillräcklig
uppmärksamhet riktas hur det skall uppnås. Forskning kring lärande visar på hur
karaktären på lärprocessen har direkta konsekvenser på kunskapsbildningen (Marton
m.fl., 1977, Biggs & Collis, 1982; Marton, Hounsell & Entwistle, 1997). Projektets
handledarutbildning var inriktad på att försöka utveckla en medvetenhet hos handledare
i arbetet med handledning av studenters/doktoranders lärande och lärprocesser, med
beaktande av både kunskaps- och processmål.
Utöver den fenomenografiska/variationsteoretiska forskningen om lärande uppmärksammades i handledarutbildningen att olika former av sociokulturella perspektiv (Säljö,
2000) blivit alltmer framträdande inom pedagogisk och utbildningsvetenskaplig
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forskning. Lärandets situerade natur uppmärksammar hur individer lär sig genom att
deltaga i olika sociala praktiker (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). Studenters
deltagande i olika aktiviteter i skilda utbildningssammanhang (undervisning,
handledning) fokuseras när man formar miljöer för studenters lärande. Med detta
perspektiv som utgångspunkt kan t.ex. handledningssamtal karaktäriseras av dels de
deltagande personernas individuella särdrag, kompetenser och perspektiv på kunskap
och lärande, dels av den institution, det samhälle och de historiska traditioner som de
representerar (Skagen i Dysthe, 2003).
Handledarutbildningen i projektet tog bl.a. sin utgångspunkt i kursdeltagarnas olika sätt
att erfara lärande, kunskap och handledning. I arbetsformer och arbetssätt gavs
kursdeltagarna möjlighet att vara aktiva och delaktiga i sitt kunskapsförvärv i
utvecklingen

av

den

pedagogiska

handledarrollen

inom

högskolans

olika

utbildningsområden. Där möten mellan kursdeltagarna inbjöd till diskussion,
problematisering och reflektion över skilda utbildnings- och forskningskulturer inom
högskolan.
Vid sidan av de teoretiska perspektiv på lärande som beskrivits ovan behandlades i
handledarutbildningen även den inlärningspsykologiska forskningen med grund inom
behaviorismen och reflexiologin (Säljö, 2000) och vad den betytt för organiserande av
lärande, undervisning och handledning.
De olika teoretiska perspektiv på lärande som här beskrivits leder till olika perspektiv
även på handledning och handledarroller, vilket uppmärksammas nedan i avsnitt om
handledning.
Krav på kvalitet i kunskapsbildning
Målstyrningen inom högskolan gör att universitetslärare själva måste ägna större
uppmärksamhet än tidigare åt utbildningens nivå, värde och utfall. Det handlar t.ex. om
vad universitetslärare, handledare, studenter och doktorander har för olika
föreställningar om vilka kunskaper och färdigheter som är väsentliga i den handleddes
lärande i samband med handledning. Projektets idé var att karaktären på den
handledarutbildning som gavs i projektet skulle utveckla en fördjupad kunskap om vad
som utmärker lärprocessmålen och hur dessa kan utvecklas när det gäller de
15

studerandes/doktoranders lärande (Marton m.fl. 1977; Biggs & Collis, 1982; Marton &
Booth, 1997; Marton, Hounsell & Entwistle, 1997).

1.5 Olika slags handledning
Förutom teorier om lärande och lärprocessmål utgjordes utbildningsinnehållet i
handledarutbildningen av kunskap om handledningsprocesser inom olika slags
högskolepedagogisk handledning.
Doktorandhandledning
I studier kring doktorandhandledning framkommer problem som berör handledarrollen
och relationen mellan handledare och doktorand (Apel, 2003; Bergenheim, 2001; Appel
& Bergenheim, 2005; Brown & Atkin, 1987; Franke, 2002; Lindén, 1998, 2005;
Strannegård (Red.). 2003; SOU 2004:27). Det handlar om doktoranders olika
förutsättningar och om handledares möjligheter att möta dessa under olika faser i
avhandlingsarbetet (Hessle, 1987). I en intervjustudie (Franke, 2002) bland 30
doktorandhandledare vid olika fakulteter inom ett universitet var syftet att beskriva hur
handledningsinriktning och handledares olika roller skapas i relation till handledarens
egen

forskning.

Medverkande

handledare

i

studien

arbetade

vid

utbildningsvetenskaplig-, medicinsk-, teknisk-, humanistisk- och samhällsvetenskaplig
fakultet. Resultatet av den kvalitativa analysen visade att den huvudsakliga skillnaden i
handledningsinriktning

bestod

i

huruvida

handledare

och

doktorand

delade

forskningspraktik, dvs. forskningsintresse, forskningsprofil, forskningsområde eller
huvudsakligen arbetade inom olika forskningspraktiker och där forskningsobjektet
istället problematiserades främst i relationen mellan handledare och doktorand.
Genom att beskriva det som förmodas ligga bakom doktorandhandledares olika sätt att
erfara doktorandhandledning, kan en ökad medvetenhet om den egna handledningen
skapas. Samtidigt kan det förhoppningsvis öppnas ett medvetande för variation i
problematiseringen av kunskapsbildningen kring doktorandhandledning.
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Handledning av undervisning
I en studie av Franke (1999) beskrivs hur handledares olika förhållningssätt i samband
med handledning leder fram till olika handledarroller. De olika handledarrollerna i
Frankes studie gavs olika innebörder och fick skilda konsekvenser för den studerandes
lärande och yrkesmässiga utveckling. En handledarroll var inriktad på att lära ut, dvs.
förmedla sin yrkeskunskap till den studerande. Förmedling är ett sätt att lära som inte
nämnvärt tar den lärandes perspektiv eller utgår från den lärandes förutsättningar. Om
undervisningspraktiken för den studerande främst innebär att reproducera det som
handledaren tänkt och gjort i sin undervisning, skapas inte förutsättningar för ett
meningsfullt lärande av yrket.
En handledare kan istället vara inriktad på att låta den studerande lära och försöka bli
medveten om vari problemen består. Handledarens uppgift blir här att tydliggöra den
studerandes tankar. Ett sådant förhållningssätt till den studerandes lärande minskar
riskerna för ett okritiskt överförande av undervisningsmönster till förmån för en dialog
utan givna svar.
För det tredje beskrivs handledares roll som trygghetsskapande hjälplärare med främsta
uppgift att skapa trygghet, framför allt genom att visa tillit till den studerandes förmåga
i olika avseenden.
De tre handledarrollerna som beskrivits ovan speglar således handledares olika
förhållningssätt till den studerandes lärande, i den meningen att den studerande ges
olika stort utrymme för eget lärande och reflektion. De olika handledarrollerna
kompletterar varandra och handledare bör ha inslag av alla tre i sin handledning
beroende på vad den studerande i lärandesituationen kräver. De grundläggande synsätt
som ligger bakom en sådan handledning är i regel osynliga för både handledare och
lärarstuderande.
Genom att på detta sätt beskriva vad som förmodas ligga bakom handledares och
studerandes olika sätt att erfara sin handledning kan omedvetna aspekter bli
medvetandegjorda. För-givet-tagna perspektiv kan framträda i en ny dager och komma
att betraktas utifrån ett vetenskapligt perspektiv i ljuset av aktuella utbildningsmål.
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1.6 Den reflekterande universitetsläraren
Projektets idé var att sprida kunskaper och erfarenheter samt att utveckla en
handledarutbildning med tanken att doktorandhandledare inte enbart skall utbilda en
forskare utan också utveckla samma person till en pedagogiskt medveten handledare
och lärare. Doktorander som undervisar i kombination med avhandlingsarbete blir i stor
utsträckning kvar inom högskolan som handledare och lärare efter disputation. I
vetenskaplig verksamhet är det legitimt att förhålla sig kritisk till andra forskares
rapporter och publikationer. Däremot är det förhållandevis ovanligt att göra
systematiska värderingar av andra kollegors undervisning i form av en kritisk
genomgång som till och med kan framföras offentligt inom universiteten (Handal,
2003).
Förståelse av universitetslärares undervisnings- och handledningspraktik kan vara av
olika slag. Ett slag av förståelse är den ”praktiska teori” (Handal & Lauvås, 2000), den
personliga förståelse man som universitetslärare har av det som händer i den konkreta
verksamheten.
Praktisk teori
Mot bakgrund av sina erfarenheter av bl.a. utbildning och handledning av
universitetslärare och lärarutbildare har Lycke, Handal och Lauvås (1992), Handal och
Lauvås (2000) samt Lauvås och Handal (2001) beskrivit en handledningsstrategi genom
att använda begreppet praktisk teori. Författarna uppmärksammar att lärare bör utveckla
en större medvetenhet om skälen till det egna handlandet i undervisningen. Det är i
handledning, som handledare har möjlighet att arbeta med den handleddes medvetenhet
på ett sådant sätt att de lär sig tolka sin undervisning och utveckla en vetskap om vilka
principer de arbetar efter vid utvecklandet av en professionell identitet. Mot denna
bakgrund bör handledningen ha sin utgångspunkt i den handleddas praktiska teori, dvs.
den handleddas uppfattning av hur lärande, handledning och undervisning bör gå till,
vilken visar sig i planering och genomförande av undervisning, men som ofta är
omedveten. Handledningen syftar till att öka överensstämmelsen mellan praktiska teorin
och den faktiska undervisningen. Genom att den handledde görs medveten om den egna
praktiska teorin blir den synlig och tillgänglig för utveckling och förändring. I syfte att
utveckla den handleddes ”praktiska teori” belyses den pedagogiska praktiken med
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utgångspunkt i tre analysnivåer, vilka närmast härrör från en kategorisering gjord av
Lövlie (1974). Analysnivåerna fokuserar för det första etiska, för det andra teoretiska
och för det tredje praktiska överväganden, vilka antas styra handlandet i
undervisningen. Handal och Lauvås (2000) medger att dessa analysnivåer ger intryck av
att inte beakta ramfaktorer (ekonomiska resurser, regelsystem etc.), men hävdar att
dessa faktorer både erbjuder möjligheter och hindrar lärares valmöjligheter i
undervisningssituationen.
Att förhålla sig kritisk till universitetslärares undervisning
I vetenskapligt arbete har kritiken en stark ställning. Att förhålla sig kritisk till andra
forskares rapporter och publikationer är legitimt i vetenskaplig verksamhet. Däremot är
det förhållandevis ovanligt att göra systematiska värderingar av andra kollegors
undervisning i form av en kritisk genomgång som till och med kan framföras offentligt
inom universiteten (Handal, 2003). Utifrån en intervjuundersökning i en kurs i
universitetspedagogik beskriver Handal att det sällan förekommer att man diskuterar
varandras undervisning. Det visar sig att universitetsundervisning i stor utsträckning
framstår som en ”privat angelägenhet” hos den enskilda universitetsläraren. Att utöva
intern, kollegial kritik av undervisning ingår inte i kulturen inom ett universitet och att
kommentera andra kollegors undervisning är i vissa fall att betrakta som ett
”övertramp”.

1.7 Kunskap i handling
En kunskapsteori för praktiskt kunnande där nyckelbegreppet är kunskap-i-handling
beskrivs av Schön (1983, 1987). Professionalism betraktas där huvudsakligen som
teknisk rationalitet och mot den bakgrunden menar Schön att universiteten inte har
uppmärksammat ”praktiskt kunnande och professionell konst”. Den tekniska
rationaliteten täcker bara en liten del av det kunnande som utgör den yrkeskunniga eller
den professionella praktikerns kompetens (Schön, 1987).
Begreppet kunskap-i-handling, som det beskrivs i Schöns skrifter, är ett omfattande
begrepp som rymmer många olika förmågor med förankring i mänskliga erfarenheter,
exempel och fallstudier. Reflektionsbegreppet med reflektion i handledning och
reflektion över handling är också centrala delar av begreppet.
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En kunskapsutvecklande handledningsmodell
Under pågående arbete handlar individen hela tiden och det är inte lätt att samtidigt
reflektera över upplevda situationer och se alternativa handlingar. För att underlätta
reflektion kan olika handledningsmodeller användas. Inspirerad av Kolb (1974); Kolb,
och Fry

(1975),

har

Arvidsson

(2000b) utvecklat

en

kunskapsutvecklande

handledningsmodell. I denna handledningsmodell utgår handledningskulturen från
begreppen trygghet, tillit, tydlighet, teori och tid.

Figur 2. En kunskapsutvecklande handledningsmodell (Arvidsson, 2000b).

I Arvidssons handledningsmodell beskrivs lärprocessen som cyklisk, dvs. att det finns
vissa generella steg som kännetecknar det mänskliga lärandet. Modellen är strukturerad
så att varje ring i spiralen representerar en handledningssammankomst. Avsikten är att
visa på parallella förlopp där reflektion, abstraktion och nytt handlande sker samtidigt
som skeendena lärande, yrkeskompetens och självtillit.
I projektets handledarutbildning synliggjordes relationen mellan handledning och
lärande. Där kursens syfte, planering och genomförande med hjälp av kurslitteratur och
examinationsuppgift gav kursdeltagarna förutsättningar för att förstå handledning av
lärande och lärprocesser.
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2. HANDLEDARUTBILDNINGENS PLANERING OCH GENOMFÖRANDE
I detta kapitel presenteras erfarenheter och reflektioner kring handledarutbildningens
planering och genomförande av projektets idé om pedagogisk utveckling.
En beskrivning av vad som karaktäriserat genomförandet av kursen; Att handleda
vetenskapligt arbete, görs under följande rubriker:
Kursplanearbetet
Kursens genomförande
Kursens utvärdering
Kursansvarigas reflektioner

2.1 Kursplanearbetet
Syftet med handledarutbildningen var att deltagarna skulle utveckla en ökad
medvetenhet om den egna handledarfunktionen av studerandes/doktoranders lärande i
handledningsprocessen av vetenskapliga arbeten.
Kursplanearbetet i samarbete med övriga medarbetare i konsortiet var en del av det
pedagogiska utvecklingsprojektet. Fem projektmöten (bilaga 5) utgjorde en kontinuerlig
kollegial handledning för kursledning och kursansvarigas kompetens och en garant för
kvalitetssäkra ett reellt genomslag av projektets pedagogiska idé, innehåll och form i
konsortiet.
Pedagogiskt utvecklingsarbete inom högskolan medgav att olika faktorer måste
uppmärksammas då ”praxistriangeln” (Handal & Lauvås, 2000) uppmuntrar till analys
av pedagogisk praktik utifrån tre typer av argument: praktikbaserade, teoribaserade och
etiska. Härutöver handlade det om resurser som innebar hinder eller möjligheter i
arbetet med att utveckla högskolelärares pedagogiska kompetens. Ekonomiska resurser
för genomförandet av kursen bestod av externa projektmedel från Rådet för högre
utbildning. Högskolan i Halmstad bekostade lokaler och medel för böcker samt mat och
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logi för kursdeltagarna vid två internat. De deltagande lärarna hade ingen nedsättning i
sina tjänster för att deltaga i kursen.
Vid Högskolan i Halmstad hade det inte tidigare genomförts någon utbildning i
högskolepedagogisk

handledning

som

skulle

omfatta

hela

lärosätet.

Olika

utbildningskulter och perspektiv på kunskap inom lärosätet gav upphov till behov av att
anordna möten med representanter från högskolans samtliga sektioner för att diskutera
kursens syfte, innehåll och form. Dessa diskussioner visade tydligt att det bland
högskolans lärare/handledare fanns olika perspektiv på kunskap, föreställningar och
värderingar som påverkade hur undervisning och handledning utformades.
De kursansvariga strävade efter att inom ramen för en handledarutbildning på 5-poäng,
(bilaga 1, 2, 3) göra ett innehållsligt urval, som motsvarade projektets krav på högskolepedagogisk handledning. Ambitionen var också att anpassa kursens innehåll och form
till de förväntningar som fanns bland lärare med olika handledningsuppdrag inom
sektorer med inriktning på teknik, naturvetenskap, ekonomi och data, lika väl som
humaniora, pedagogik och vårdutbildningar. För att uppnå kursens syfte valdes att
fokusera på teorier om lärande och på hur olika perspektiv på lärande påverkar
genomförande och utfall av handledning av vetenskapligt arbete. Det var också viktigt
att ta tillvara deltagarnas erfarenheter av att vara handledare. Ett centralt tema i kursen
var därför att deltagarnas självupplevda erfarenheter av att handleda vetenskapligt
arbete reflekterades över med hjälp av teoretiska perspektiv på handledning i ljuset av
lärande.
2.2 Kursens genomförande
Kursen genomfördes på halvfart under en termin vid sex sammankomster. Den började
och slutade i internatform där lärarna gavs möjlighet att reflektera utifrån självupplevda
handledningssituationer. Tanken var att skapa förutsättningar för kursdeltagarna att
diskutera erfarenheterna grundligt och visa på vilka teorier som kunde vara lämpliga för
att fördjupa kunskaperna och erfarenheterna av handledning. Deltagarna fick i
diskussionerna möjligheter att återkoppla på det egna handlandet. Kursens första inslag
fokuserade således på bearbetning av deltagarnas berättelser av tidigare erfarenheter av
att vara handledare.
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Exempel på en självupplevd handledningssituation
Deltagarna fick i konkreta ordalag beskriva en handledningssituation som de själva hade
upplevt, som krävde lite extra och som därför fastnat i minnet. Nedan ges ett exempel
på en situation, som en deltagare beskrev i sin roll som biträdande handledare.
Doktoranden har ett ämne som hon vill fördjupa sig i och finansieringen
för fyra års heltidsstudier är klar. Problemet är att nu när allt är ordnat, så
tvekar doktoranden om hon klarar av att skriva en avhandling och om hon
valt rätt ämne. Tendens finns att hon går bakom ryggen på
huvudhandledare och biträdande handledare och pratar olika saker med
var och en. Deltagaren berättar att de förslag som hon ger doktoranden
landar inte, men det finns hela tiden en vädjan om mer hjälp?
Denna handledningssituation bearbetades efter de principer som beskrivs i avsnittet: En
kunskapsutvecklande handledningsmodell (Arvidsson, 2000b). Det handlade om att
genom reflektion undersöka hur handledaren tänkte i situationen, gjorde bedömningar
och agerade. I detta sammanhang var avsikten att kursansvariga och de övriga
kursdeltagarna gav handledaren möjlighet att kritiskt granska och diskutera situationen
utifrån pedagogisk teori samt att hon utifrån deltagarnas erfarenheter fick alternativa sätt
att tänka och handla i den aktuella handledningssitutionen.
För att visa på betydelsen av att högskolelärares pedagogiska kompetens i arbetet med
handledning och undervisning grundas i pedagogisk teori diskuterades olika perspektiv
på lärande (Säljö, 2000, 2005; Marton & Booth, 2000). Olika perspektiv på lärande, det
behavioristiska, det sociokulturella och det fenomenografiska, jämfördes dels med
varandra, dels med kursdeltagarnas olika erfarenheter av lärande. Eftersom gruppen av
lärare kom från olika delar av högskolan och representerade olika kunskapstraditioner
fanns olika förutsättningar att läsa och bearbeta den obligatoriska litteraturen. Detta gav
upphov till att det hela tiden fanns ett levande samtal som tog sig uttryck i
problematisering

och

reflektioner

kring

rollen

som

handledare

i

olika

handledningssituationer.
För att ytterligare belysa handledning i några olika forskningsmiljöer inbjöds erfarna
handledare som representerade naturvetenskapligt/tekniskt område och vårdveten23

skapligt område. Handledaren från det naturvetenskapliga/tekniska området beskrev att
det var praxis att såväl handledare som doktorand knyter an till olika aktiviteter kring ett
forskningsobjekt i en gemensam forskningspraktik (Franke, 2002). Läraren från det
vårdvetenskapliga området berättade om sina erfarenheter av att handleda doktorander
vars avhandlingsarbete saknar forskningssammanhang med handledaren och andra
doktorander (Franke, 2002).
Under det avslutande internatet gavs utrymme för deltagarna att tillsammans med
kursansvariga diskutera både teoretiska och praktiska aspekter som behandlats under
kursen. Deltagarna fick till uppgift att formulera tre för dem viktiga frågeställningar
kring handledning som skulle täcka in ett så brett spektrum som möjligt av kursens
innehåll. Tanken med bearbetningen av frågorna var att underlätta arbetet med den
individuella examinationsuppgiften. Examinationsuppgiften i form av en kursrapport
(se avsnitt 3) var att problematisera handledning av lärande. Kursdeltagarna skulle visa
en reflekterad och insiktsfull användning av gemensam och obligatorisk kurslitteratur.
Dokumentationen skulle vara en syntes av insikter, kunskaper och färdigheter som de
utvecklat kring handledning i takt med utbildningens genomförande och omfatta c:a 3–4
sidor som lämnades till examinator.

2.3 Kursens utvärdering
I kursen ingick kursutvärderingar. Dessa skulle vara vägledande för genomförandet av
pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser.
Formativ utvärdering
Vid slutet av varje kurstillfälle gjordes en ”processutvärdering”. Utvärderingarna
gjordes i grupper bestående av deltagare från de olika sektionerna. Följande frågor
ställdes: Vad har vi gjort? Vad tycker vi om det? Hur verkar kursen svara upp mot
kursplanens syfte och mål? Hur ser du på den fortsatta kursuppläggningen? Vad tycker
du om det?
De kursansvariga sammanställde svaren från utvärderingen och gav återkoppling till
kursdeltagarna vid efterföljande kurstillfälle.
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Sammanfattande intryck av den formativa utvärderingen
Att inleda kursen på internat uppskattades av samtliga deltagare. Deltagarna ansåg att de
fått en teoretisk grund som dominerats av ett sociokulturellt och fenomenografiskt
perspektiv. Några deltagare angav att böckerna var svåra att läsa, de tyckte att det var
mycket text innan budskapet framträdde. Det framkom önskemål om mer tid för att
diskutera de olika teoretiska perspektiven. Kursdeltagarna uttalade att deras erfarenheter
av att vara handledare hade tagits till vara och att det hade förts intressanta diskussioner
utifrån att deltagarna kom från olika sektioner. De praktiska handledningsövningarna
som baserades på självupplevda handledningssituationer gav personliga reflektioner
kring handledning som förstärkte förståelsen av handledarens handlingar och för
studenternas situation. Kursen motsvarade deltagarnas förväntningar men det framkom
farhågor att tiden inte skulle räcka till för bearbetning av såväl litteratur som av de egna
erfarenheterna.
Summativ utvärdering
I samband med att den sista schemalagda kursaktiviteten avslutades genomfördes en
mer omfattande kursutvärdering. I grupper om fyra besvarade deltagarna ett antal frågor
(bilaga 4).
Sammanfattande intryck avseende den summativa utvärderingen
Deltagarna hade i första hand sökt till kursen för att utveckla kompetensen att handleda
vetenskapligt arbete. De ville på detta sätt öka sin högskolepedagogiska kompetens för
att därmed vara ett stöd för studenter/doktorander i deras lärande. Några få angav ett
behov av att också skaffa sig en formell kompetens för att därmed kvalificera sig till
andra positioner i högskolevärlden t.ex. docentmeritering. Överlag fanns en förväntan
om att kursen skulle vara mer konkret inriktad mot handledning. Flera deltagare anförde
kritik mot litteraturen såsom varande svår, och som dessutom inte fått den plats för
bearbetning den borde. Alla fyra utvärderingsgrupper hade i något avseende anfört väl
grundade skäl för att de saknat något, allt från tid för litteraturgenomgång till mer tid för
gästföreläsare.
Kursens varierande undervisningsformer uppskattades. Särskilt rönte de två internaten
positiv uppskattning. De samlade deltagarna och gjorde det möjligt att lära känna
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varandra, vilket var en förutsättning för att våga tala om något så känsligt som den egna
handledningen. Deltagarna upplevde det positivt att under olika delar av kursen ha fått
reflektera över sin egen handledarinsats. De ansåg att det fått ökad kunskap att handleda
vetenskapligt arbete genom att de hade fått fler perspektiv att agera utifrån. Alla fyra
grupperna uttryckte sig positivt om examinationsformen, och med förhållandevis små
justeringar av kursupplägget var alla villiga att rekommendera en kollega att gå kursen
om den blir aktuell igen.

2.4 Kursansvarigas reflektioner
I arbetet med planering och genomförande av handledarutbildningen för högskolans
lärare har vi utgått från en teoretisk grund för handledning och lärande och en praktisk
strategi för handledning av doktorander/studenter.
Även om handledarutbildningen huvudsakligen försiggått i en teoretisk sfär har
utgångspunkten varit deltagarnas egna erfarenheter av pedagogisk praktik med
högskolepedagogisk handledning. Med praxistriangeln har vi avsett att visa på en
strategi för analys av den pedagogiska praktiken med handledning (Handal & Lauvås,
2000). Det har handlat om att utveckla kunskap om handledning av lärande och att
kunskapen varit förankrad i pedagogisk teori.
Den summativa utvärderingen visade på att det varit mödan värt att lägga ned så
mycket tid, energi och reflektioner på att göra kursplanen, planera och genomföra
kursens innehåll. Kursen bedömdes meningsfull av deltagarna, trots att deras
utbildningsmässiga bakgrund varierade från doktorand till professor, och att deltagarna
kom från olika sektioner. Till en början fanns hos oss kursansvariga en ambivalent
inställning, till uppdraget att planera och genomföra en kurs för kollegor. De tänkta
kursdeltagarnas vana vid att själva planera och genomföra kurser tog vi verkligen på
allvar. Att låta sig ”undervisas” av kollegor kunde väcka känslor av makt och
konkurrens, föreställde vi oss. Därför beaktade vår kursplanering ett konstruktivt
samspel, som bejakade och levandegjorde deltagarnas olika sätt att tänka och fungera.
Vi ansträngde oss för att upprätta och behålla balans mellan att dels ta till vara deras
erfarenheter som lärare, dels utmana deras “praktiska teori” med stöd av pedagogiska
teorier. Framförallt eftersträvade vi att inte själva framstå som kritiker av deras
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pedagogiska praktiker

i

allmänhet

och

handledningsfärdigheter

i

synnerhet.

Kursdeltagarna var entusiastiska och delade generöst med sig av teoretiska aspekter och
självupplevda erfarenheter av att handleda vetenskapligt arbete. Det är vår uppfattning
att kursen har medverkat till att såväl kursdeltagare som kursansvariga blivit mer
medvetna om sin egen praktiska teori om handledning av vetenskapligt arbete.
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3. KURSDELTAGARNAS KURSRAPPORTER
Projektidén var att hos kursdeltagarna i handledarutbildningen försöka åstadkomma en
medvetenhet om lärande och lärandeprocesser när det gäller det pedagogiska arbetet
med handledning av studerande/doktorander. Mot denna bakgrund ges i detta kapitel en
kort presentation av kursdeltagargruppen, examinationsuppgiften och hur denna
analyserats samt en beskrivning av den kvalitativa bearbetningen av kursdeltagarnas
examinationsuppgifter i form av kursrapporter.

3.1 Kursdeltagargruppen
Efter inbjudan till kursen inkom 22 anmälningar. Vid kursstart visade det sig att
deltagarantalet var 19 lärare, varav 11 män och 8 kvinnor (1 professor, 1 docent, 11
doktorer, 2 adjunkter, 4 doktorander). Från sektionen för hälsa och samhälle deltog 8
lärare (5 doktorer, 1 doktorand, 2 adjunkter). Från sektionen för ekonomi och teknik
medverkade 5 deltagare (3 doktorer och 2 doktorander). Sektionen från data och
ekonomi representerades av 6 lärare (1 professor, 1 docent, 3 doktorer och 1 doktorand).
Medelåldern var omkring 46 år. Handledarerfarenheten bland lärarna i denna grupp
varierade avsevärt, vilket är naturligt eftersom den vetenskapliga kompetensen
varierade. Samtliga deltagare hade handlett på B- eller C-nivå. Deltagaren med
professorskompetens hade handlett flera doktorander fram till doktorsexamen. Läraren
med docentkompetens handledde en av doktoranderna som också deltog i kursen.

3.2 Examinationsuppgift – kursrapport
Examinationsuppgiften delades ut vid kursstart för att uppgiften skulle vara en
integrerad del i kursen. Uppgiften kunde på detta sätt relateras till såväl kursens innehåll
som dess form.
Instruktion till deltagarna inför arbetet med kursrapporten
Examinationsuppgiften i form av en kursrapport skall sammanfatta de kunskaper och
erfarenheter du har gjort i kursen och omfatta maximalt tre sidor. I kursrapporten bör du
argumentera för dina idéer om den skicklige handledaren med hjälp av kursens
litteratur.
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Här följer några frågor att börja fundera över. De kommer att bli fler under kursens gång
och/eller bytas bort mot andra med större mening.
-

Hur beskriver du din roll som handledare?

-

Vilken funktion ska handledaren ha i studentens/doktorandens kunskapsbildande
process?

-

Hur vill du medverka till att en student/doktorand utvecklar sin vetenskapliga insikt?

-

Vad ska den handledde lära sig om vetenskapligt arbete?

Eftersom det här är en enskild examination så ska det naturligtvis vara du själv som
skriver kursrapporten. Däremot bör du söka samspel med andra kursdeltagare för att
diskutera, interagera och inspirera(s).
Kursrapporten lämnades till kursens examinator, som också gjorde bedömningen av
denna. En skriftlig återkoppling gavs till varje deltagares kursrapport och betygsskalan
var tvågradig. 17 kursrapporter godkändes då två deltagare valde att inte examineras på
kursen.

3.3 Kvalitativ bearbetning, analys och redovisning av kursrapporter
Syftet var att med hjälp av den kvalitativa analysen beskriva i vilken utsträckning
deltagarnas kursrapporter var inriktade på att skapa mening, förståelse och medvetenhet
om kursens innehåll och form. Den kvalitativa analysen var fokuserad på vad och hur
kursdeltagarna riktar sin uppmärksamhet mot i sina beskrivningar av pedagogisk
handledning i kursrapporterna.
Data

utgörs

således

utgångspunkten

för

av
den

kursdeltagarnas
kvalitativa

kursrapporter.

bearbetningen

som

Dessa
bär

rapporter
drag

av

är
den

fenomenografiska forskningsansatsen (Marton, 1981) och vilken beskrivs i relation till
pedagogisk handledning av Franke (1990, 2002) och Franke och Lindö (2005). Mot
denna bakgrund

har

tillvägagångssättet

i

den

kvalitativa bearbetningen

av

kursrapporterna i första hand varit att söka efter skillnader och likheter i deltagarnas
beskrivningar i relation till det pedagogiska innehåll som handledningskursen grundade
sig på. Därefter har vi grupperat och organiserat denna bearbetning och sedan prövat
29

denna ytterligare mot data för en fördjupad analys av funna skillnader och likheter.
Denna kategorisering av kursrapporterna avser att visa på en innehållslig variation
representerad i kursrapporterna som helhet och inte individuella rapporter.
I den kvalitativa analysen har avgränsningar gjorts som grundar sig på vad vi som
forskare bedömer (Marton & Booth, 2000) i deltagarnas olika sätt att erfara kursens
innehåll och form. Analysen visar på att kursdeltagarna urskiljer och refererar till vissa
kritiska pedagogiska aspekter i kunskapsbildningen om handledning. Rörelsen mellan
dessa kritiska pedagogiska aspekter utgör grunden för kunskapsbildningen i
kursrapporterna. Analysförfarandet har således inriktats på att olika pedagogiska
aspekter kan urskiljas samtidigt och relateras till varandra på ett särskilt sätt. En
variation mellan olika sätt att erfara, problematisera, kommunicera och beskriva
handledning i kursrapporterna antyder att skilda aspekter eller inte, är föremål för ett
fokuserat medvetande bland kursdeltagarna. Den kvalitativa analysen har således
försökt fånga den variation som framträder i kursrapporterna kring handledningskursens innehåll och form.
Nedan beskrivs tolkningarna av analysen där citaten från kursrapporterna ger en
antydan om hur tolkningen är gjord. Dessa citat markeras med förkortningen t.ex. D1,
där D visar deltagare och 1 är den slumpmässiga siffra som tilldelats deltagarens
kursrapport.

3.4 Olika pedagogiska förhållningssätt i handledning
Komplexiteten i arbetet med handledning har blivit framträdande bland kursdeltagarna.
Genom att ta del av kursens innehåll och form och anvisad kurslitteratur granskades och
ifrågasättes erfarenheten och det självklara och handledning betraktades på delvis för
dem nya och olika sätt. Det pedagogiskt kritiska visar sig i att man numera betraktar
handledning i relation till doktoranders/studenters lärande. De innehållsliga områden
kring pedagogisk handledning som lyfts fram i kursrapporterna beskrivs under följande
tre rubriker: handledares olika förhållningssätt till den handleddes lärande, olika
forskningspraktiker och pedagogiska miljöer samt handledningssamtalets olika
karaktär.
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Handledares olika förhållningssätt till den handleddes lärande
I kursrapporterna refererar kursdeltagarna till handledning av doktoranders/studenters
lärande. Hur man refererar skiljer sig åt i den meningen att handledare antar olika
förhållningssätt till doktoranders/studenters lärande och visar på alternativa sätt att
handleda med hänsyn tagen till den handleddas lärprocess.
Citaten nedan visar på hur kursdeltagaren betraktar handledning med beaktande av olika
perspektiv på lärande. Det handlar om att handledningens vad och hur får konsekvenser
för doktoranders/studenters lärprocess. Vidare uppmärksammas handledningens
situerade natur där deltagande i en utbildnings/forskningskontext är central för
doktoranders lärande. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är
behärskningen av språkliga och intellektuella redskap ett centralt inslag (Säljö, 2000 s.
97). Språket kan ge makt och auktoritet i olika sociala situationer.
D3
En bra handledare har som funktion att sätta den som handleds i fokus.
Den som är handledare måste vara intresserad av att förstå så stor del som
möjligt av studentens/doktorandens sätt att se saker och ting och möta den
som handleds där han eller hon befinner sig. Lauvås och Handal (2001)
skriver på s. 21 att ”det är relativt lätt att bli en bra handledare, om man är
mer intresserad av att bistå den som lär än att imponera som lärare”.
D1
Jag ser på doktorandhandledning ur ett pedagogiskt perspektiv. Det är
synpunkter

på

såväl

egna

erfarenheter

som

reflexioner

utifrån

litteraturlistan.
… en dynamisk handledningsstrategi, som förändras efter doktorandens
utveckling. Relevansstruktur, kommer från Marton och Booth, (2000),
vilket handlar om att ge motivation genom att relatera inlärningsobjektet
till en praktiskt känd eller intressant situation. Detta är också nära
förknippat med situerat lärande som Säljö (2000) förespråkar, men som
betonar betydelsen av samspelet mellan individer i en social kontext,
vilket är det som ger motivation. Ur ett handledningsperspektiv är det
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viktigt att kunna ge motivation, såväl som supervision som konsultation.
Hur detta kan göras beskriver jag under avsnittet relevansstruktur. Sist,
men kanske viktigaste vill jag diskutera hur man kan få den
forskarstuderande att utvecklas till en kreativ, självständig forskare. Alltså
att bli autonom och själv kunna generera idéer, ifrågasätta och fungera mer
som en partner än som en lärling i förhållande till handledare. Det handlar
här om hur man bygger upp självförtroende. Ett sätt att åstadkomma detta
ser jag genom att belysa variationen i forskningen. Detta är influerat av
vad Marton och Booth (2000) kallar variationens arkitektur för att lära
någon erfara något.
D4
Vygotskys begrepp utvecklingszon (Säljö, 2000) är tillämpbart i synen på
doktorandens lärande i interaktion med handledaren om man ser
”utvecklings-zonen som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för
stöd och förklaringar från en mer kompetent person (s. 123)”. Handledaren
kan i detta sammanhang även ses som en guide i forskarkulturens sätt att
uppfatta företeelser. Den kompetenta handledaren skall alltså i interaktion
med doktoranden ta vara på och utveckla hans/hennes potential som
forskare.
I kursrapporterna uppmärksammas såväl handledares som handleddas förmåga att inta
den andres perspektiv. Mot bakgrund av kursdeltagarnas erfarenheter av handledning
framkommer i flera kursrapporter att förmågan att ta den andres perspektiv är central
och en förmåga man utvecklar i arbetet med handledning.
D17
Självklart krävs förståelse från handledarens sida för den/de handleddas
förmåga att tillgodogöra sig den information som förmedlas och de
diskussioner som uppstår. Den kan dock variera beroende på språkliga
hinder, ”personkemin”, ämneskompetens (såväl inom fackområdet som
inom pedagogisk färdighet), kommunikationsmedel, engagemang osv.
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Det kan dock innebära förmågan från den/de handleddas sida att ha
förståelse för handledarens situation (något som jag blev varse under min
tid som doktorand då bland annat min handledare föreslog att vi
doktorander skulle läsa och kommentera varandras avhandlingsarbeten –
en förvisso lärorik övning!).
Det räcker dock inte att ha förmågan att inta den andres perspektiv –
denna insikt måste även förvaltas på ett konstruktivt sätt. För att främja
den pedagogiska gärningen försöker man vid matematikundervisning ofta
ge förklarande exempel, problem med givna lösningar etc. Men lika väl
som detta är konstruktivt i rimlig omfattning är det destruktivt att helt
förlita sig till att predika ”kokboksrecept” för alla problems lösning –
matematiska vetenskapen är ju just förmågan att själv resonera sig fram
till lösningen med hjälp av inlärda metoder och steg. Initiativförmåga och
problemlösningskraft kan blomstra genom eget engagemang. För att
gynna en sådan utveckling kan man, med den andres perspektiv invägt,
förklara och besvara frågor ofullständigt för att den andre ska kunna bidra
och bli delaktig på ett meningsfullt sätt. Detta är dock naturligtvis en svår
balansgång och man får lära så länge man lever …
D2
Reflektioner över lärprocessen ska aldrig avslutas utan bör vara en
ständigt återkommande punkt på handledarens ”checklista”. Funderingar
kring själva handledningsprocessen kommer sedan till en naturlig följd på
denna reflektion och går inte att särskilja från lärandet.
Handledaren som förebild och mästare i likhet med mästar-lärling traditionen beskrivs
av flera författare i kurslitteraturen och lyfts fram som pedagogiskt värdefull i flera
kursrapporter.
D2
Att vara en god förebild skadar inte men kreativiteten hos en student bör
inte kvävas helt. Balansgången mellan kreativitet och imitation bör
avgöras i varje unik situation av handledaren.
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I ljuset av att forskningen ligger i framtiden, morgondagens frågor
besvaras, bör visst divergent tänkande uppmuntras. Att diskussionen med
studenten faller utanför ramarna kan kännas osäkert men är en
förutsättning för nyskapande forskning. Studenter är kanske t.o.m. mer
kreativa i sitt tänkande än handledaren. Detta kan leda till omvänt lärande,
handledare lär av sin doktorand/student, vilket bör vara positiv. En
handledare kan, om han vill, även ha en mycket effektiv och omfattande
kontroll. Även här är balansgången viktig och var tyngdpunkten ska ligga
kan bara avgöras i varje unikt fall.
En variation av handledares olika funktioner som mästare inom sitt
vetenskapsområde lyfts också fram i relation till den handleddas lärprocesser i
samband med handledning.
D17
För att göra skäl för den yrkesroll som man åtnjuter vid högskolan vill
man kunna bidra på ett sätt som gör att man blir unik i bemärkelsen att
man kan erbjuda professionellare och effektivare handledning än någon
annan. ”… signaler till vissa personer om att det här försiggår något mer
avancerat än när vanligt folk gör något (Handal & Lauvås 2001).” Man
vill ju att den egna verksamheten skall vinna status och vördnad men
naturligtvis kan detta inte drivas in absurdum. För mig förefaller
handledning kortfattat innebära att tillhandahålla inspiration och medel för
en student/doktorand att under överinsyn genomföra lämplig och lagom
specificerad teoretisk uppgift. Med ”inspiration” menar jag att odla
vederbörandes intresse och insikter i ämnet på så sätt att denne bidrar i sitt
kunskapsbildande. Med “medel” menar jag rådgivning och planering,
anvisa lämplig litteratur, hemsidor, kontaktpersoner, ge förklaringar
”under överinsyn” innebär att vid diskussioner men framförallt vid läsning
av text kontrollera språk och vederhäftighet.
Nedan beskrivs även när handledaren intar en förmedlande roll där den handledda ges
en mer mottagande roll i handledningen.
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D3
Bilden av läraren som ser sin roll som förmedlare av kunskap, och som
tror att mottagarna, eleverna, skall motta, tolka, förstå och lagra kunskapen
i samma form och med samma innehåll som de fått den förmedlat.
Inlärning blir alltså ett resultat av lärarens aktivitet.
Sammanfattande kommentar
Den variation som utmejslats i analysen inom detta innehållsliga område består främst
av handledarens öppenhet inför den handleddas lärprocess. Istället för att handledare
antar ett mer ensidigt förmedlande förhållningssätt i handledning är man som
handledare inriktad på den handleddas lärande. Det handlar om förmågan att ta den
andres perspektiv både som handledare och handledd. Vidare belyses handledningens
situerade natur där lärandet hos handledare och handledd i handledningen är situerat,
dvs. relaterat till tid och rum och där språket har en framträdande roll.
Olika forskningspraktiker och pedagogiska miljöer
I citaten nedan refererar deltagarna till olika forskningspraktiker och kompletterande
pedagogiska miljöer som på olika sätt gynnar den handleddas lärande. Man riktar sin
uppmärksamhet mot att handledare och handledd ingår i ett gemensamt internationellt
forskningssammanhang med andra forskare och doktorander. En pedagogisk
forskningsmiljö kan också skapas bland handledare och doktorander vid individuella
handledningssamtal eller vid forskningsseminarier där den handleddas avhandlingsarbete diskuteras med andra doktorander och handledare.
D14
Den bästa forskarhandledning skapar man genom att skapa forum för
samtal och variation (jfr idéer framförda av Säljö, 2000; Marton & Booth,
2000), bygga upp en miljö med många doktorander som arbetar inom
näraliggande

fält.

Effektiv

inlärning

sker

i

samtal

mellan

gruppmedlemmarna, i t.ex. diskurser där flera doktorander och några
forskarseniorer deltar, eller i processen där man samarbetar om att göra en
vetenskaplig

studie

och

skriva

ett

vetenskapligt

”paper”.

Forskarhandledningen präglas av ett gemensamt upptäckande, dvs.
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handledare är inte expert på det aktuella problemet men en expert t.ex. en
metod för att analysera problemet.
D1
Man bör på ett tidigt stadium skapa ett kontaktnät av personer från olika
organisationer, forskningsinstitutioner, industrier, nationellt såväl som
internationellt, där alla har det gemensamt att de är intresserade av ens
forskningsprojekt.

Dessutom

kan

kontakterna

användas

för

kompletterande handledning där andras kompetens utnyttjas. Man bör
också skapa en samhörighet mellan flera doktorander så att dessa kan
stötta och uppmuntra varandra. Andra doktorander fungerar säkert bättre
som mentorer i den sociala situationen än vad handledaren kan göra.
D12
Jag ser det som en stor fördel om delar av handledningsarbetet kan ske
kollektivt där man tillsammans kan organisera lärandesituationer i form av
seminarier och gruppdiskussioner. Detta är inte en lätt nöt att knäcka
eftersom studenten ofta är så ensidigt inriktad på att bli klar med den egna
produkten och därför inte alltid är motiverad att engagera sig i det som
upplevs som andras problem, men som vi som handledare tror oss veta
egentligen är gemensamma problem.
I kursrapporterna påpekades även vikten av att som handledare vara trygg i sig själv och
ha förmågan att inge trygghet till doktorander/studenter. Viktigt var att skapa ett gott
lärandeklimat där trygghet, tillit, tydlighet och tid beaktades för att doktorander ska
kunna använda handledningen till att ta upp saker som känns problematiska.
D12
Ur effektivitetssynpunkt tror jag är att det mest optimala för god forskning
är att det finns en tillåtande miljö där de ingående individerna samlas kring
ett gemensamt intresse av att söka lösningar på problem inom ett
avgränsat område eller tema.
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Jag tror vidare på att det skall finnas en så transparant organisation kring
arbetet som möjligt. Det vill säga student och handledare skall ha gjort
upp gemensamma regler för vad som gäller i arbetet. Det skall vara klart
vilka krav vi ställer på varandra och vilka krav vi är beredda att leva upp
till. I flera avseende bör ordning och reda eftersträvas. I bakgrunden bör
det finnas formella regler i form av avsatta resurser, men utöver detta kan
det finnas ett personligt åtagande från respektive sida. Det kan exempelvis
gälla hur mycket tid jag är beredd att lägga på detta och var gränserna går
för min personliga integritet, att gå så långt som att formulera det i termer
av kontrakt mellan parterna tycker jag dock är att överdriva, men någon
form av checklista där frågor av detta slag kan klaras ut är säkert
välgörande.
Sammanfattande kommentar
Inom detta innehållsliga område riktas uppmärksamheten mot olika forskningspraktiker där doktorander/studenter erbjuds lärande och forskarmiljöer för
vetenskapligt tänkande och arbete. I dessa sammanhang betonas vikten av att de
handledda erbjuds en variation av pedagogiskt kritiska aspekter som anses viktiga
när det gäller förmågan att kunna se och förstå vari kritiska problem i det
vetenskapliga arbetet består.
Handledningssamtalet olika karaktär
Här refereras till handledningssamtalets olika kunskapsutvecklande funktioner.
Man riktar uppmärksamhet mot både handledares och de handleddas förmåga att
reflektera över samtalets diskurs och metakommunikativa aspekter.
D4
Handledningssamtalets betydelse är mycket stor. Ett samtal … utvecklar
vår uppfattning om världen och fördjupar vår förmåga att reflektera
(Lauvås & Handal s. 246). Begreppet diskurs beskrivs också här på ett
konkret och konstruktivt sätt. Min strävan är naturligtvis att försöka
engagera studentens/doktoranden i så hög utsträckning som möjligt genom
att eftersträva diskurs, men ibland tror jag att den handledde upplever en
förskjutning åt diskurs medan jag själv upplever mer kontroll – detta kan
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dock vara en farlig illusion, studentens/doktoranden kan ”spela med” –
farligt att dra för stora växlar på det. Jag anser det vara bra att odla en
laganda: att ”eftersträva det gemensamma kunskapsmålet” om att nå ökad
insikt, med ömsesidig respekt så länge den ej är för hämmande, dvs. ej
kväser ifrågasättandet av gängse vedertagna uppfattningar men heller inte
viftar bort hållbara argument.
Det finns mycket att lära i hur Lauvås och Handal beskriver samtalet i
handledningen (s. 258 ff.). Det är inte bara av vikt att samtala utan också
att det sker på ett sätt som främjar doktorandens utveckling Lauvås och
Handal refererar till Säljö och hävdar att ”samtalet rymmer möjligheter till
kunskapsutveckling som knappast kan ersättas av något annat” (s. 246). I
handledning bör samtalet i huvudsak vara diskursivt och reflekterande.
Diskurs innebär ett samtal som inte präglas av makt utan där det bästa
argumentet får störst tyngd. Ett samtal som rör sakförhållanden och
stimulerar till kunskap och insikt.
Det är inte bara handledaren som behöver veta vad samtalet egentligen
handlar om och varför det ser ut som det gör, därför är det viktigt att också
samtala om samtalet, dvs. på metakommunikation (Lauvås & Handal s.
301). Det är också i samtalet som jag som handledare har möjlighet att
peka ut objektet för lärandet och lotsa doktoranden i vad som är figur och
bakgrund (Säljö, s. 81), dvs. vad jag vill göra doktoranden uppmärksam
på.
D8
Hur kan det komma sig att jag får så olika utvärderingar, när jag själv
tycker att jag gör mitt bästa vid alla handledningar? Produkterna – alltså
de uppsatser som relaterar till ovan nämnda utvärderingar är alla av hög
kvalitet, vilket bedöms så av examinatorer och opponenter. Det är alltså
inte så att kritiken beror på att vederbörandes uppsats fått ta emot särskilt
hård kritik, det måste bero på det sätt som jag handlett på och hur det
uppfattas.
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… Jag får träna mig mer på att avgöra när jag skall förbereda mig ytterst
väl med hjälp av insänt handledningsunderlag, och när jag skall vara
mindre väl förberedd för att i stället gå in för att främja dynamiken i
handledningssamtalet.
D9
Genom att studenten och handledaren har olika förväntningar på
handledningssituationen formar sig även kommunikationen utefter detta.
Utifrån mina erfarenheter minns jag när handledaren inte förstod min
frustration vid ett handledningstillfälle då jag inte i ord hade förklarat mina
förväntningar på henne. Först när jag gjort det, samt tagit till mig hennes
perspektiv kunde vi ha en bra dialog.
D15
Ett väsentligt inslag i god kontakt utgör det ”goda handledningssamtalet”
som diskuteras relativt utförligt i Lauvås och Handal (2001, s. 264f).
Under min tid som handledare har jag haft många handledningssamtal. Jag
måste dock erkänna att jag aldrig reflekterat närmare över hur ett
handledningssamtal bör läggas upp eller hur det bör genomföras. Jag har
inte heller reflekterat närmare över varför en del handledningssamtal
upplevts bra, andra mindre bra. Inför framtiden inser jag att det för mig
blir nödvändigt att beakta, och helst utveckla och förbättra, vissa
samtalsfärdigheter. Uttryckt med den terminologin i Lauvås och Handal
(2001, s. 265), innebär det att jag vill fokusera på främst följande:
uppmärksamhet, parafrasera, ställa frågor och sammanfattning.
Vidare lyfts problem vid distanshandledning, som blir allt mer förekommande,
som förutsätter en medvetenhet om skrivandets funktioner utan personliga möten.
D17
Men jag tror att det är kommunikationen utan personliga möten man måste
bemästra och satsa på att utveckla och effektivisera. Detta ser jag som den
stora utmaningen, det är vid distanshandledning som kommunikationen
utan personliga möten ställs på extra hårt prov och det är dylika
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”distanssamtal” som är nyckeln till handledningens/samtalets framgång.
För att lyckas är det därför en förutsättning att ens kapacitet, att på distans
lära och handleda examensjobbande studenter och på distans handleda
forskning som bedrivs av forskarstuderande doktorander kan få oss att
mogna till förbättrad känsla för ”den andres perspektiv” som i sin tur kan
leda till vidgade insikter om distanshandledningens mekanismer.
Sammanfattande kommentar
Den variation som här urskiljs handlar huvudsakligen om kursdeltagarnas förståelse av
handledningssamtalens olika innebörder. Man har blivit uppmärksam på olika
kommunikationsfärdigheter och förhållningssätt. Det kan handla om t.ex. att de som
handleds blir mottagare av given kunskap och där deras förmåga till reproduktion av
kunskap favoriseras. Det kan också röra sig om att den som handleds uppmuntras att
vara aktiv sökare i relation till det innehåll som man arbetar med och där handledaren
deltar i samtalet, är stödjande och strukturerande med hänsyn till den handleddas behov,
intressen och förmåga.
En rörelse mellan olika pedagogiska förhållningssätt i handledning
Kursdeltagarna visar i kursrapporterna hur de rör sig mellan olika sätt att se på
handledning i ljuset av olika perspektiv på lärande. Beroende på i vilken utsträckning
deltagarna refererar till de här ovan beskrivna tre innehållsliga dimensioner av
handledning kommer beskrivningarna i kursrapporterna att kännetecknas av en utökad
rörelse. Berör man samtliga dimensioner utökas rörelsen i beskrivningen, som då kan
sägas präglas av reflektion. Diskuteras endast en av dessa dimensioner begränsas
rörelsen och även reflektionen kring det som behandlas.
I beskrivningarna urskiljer vi ofta en pendling mellan två dimensioner handledares olika
pedagogiska förhållningssätt till den handleddes lärande och handledningssamtalets
olika karaktär och i något mindre förekommande fall tre av dessa dimensioner som
bildar figur i den kvalitativa analysen av kursrapporterna. Den vidgade beskrivningen
som konstitueras av referens till de tre dimensionerna knyter an till upplevda
erfarenheter av handledning. Där reflektionen över den upplevda erfarenheten i ljuset av
kurslitteraturen blir ett verktyg för distansering och reflektion, vilket ger beskrivningen
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dess riktning mot problematisering och perspektivtagande, vilket också var
handledarutbildningens mål.
En rörelse inom och mellan dessa innehållsliga områden berörs i och utgör grunden för
kunskapsbildningen i kursrapporterna, vilket kan illustreras i följande figur (Franke &
Arvidsson, 2006).

Figur 3. Innehållsliga områden i beskrivningar
handledning (Franke & Arvidsson, 2006).

av

högskolepedagogisk

Sammantaget visar kursrapporterna på mönster av variation med hjälp av begreppen
referens, riktning och rörelse. De innehållsliga områden som refereras till i deltagarnas
beskrivningar är främst handledares olika förhållningssätt till de handleddas lärande,
olika forskningspraktiker och pedagogiska miljöer, handledningssamtalets olika
karaktär. Hur deltagarna i rapporterna riktar sig emot dessa referenser varierar men
påverkar dess innehållsliga struktur. Analysen visar på hur riktningen i beskrivningarna
kan förändras i kursrapporterna. Beskrivningarna försiggår således inte enbart i den ena
eller andra riktningen. En och samma kursrapport kan spegla olika förhållningssätt, där
kursdeltagaren inleder med att visa på hur han eller hon lär ut sin beprövade erfarenhet
för att sedan lyssna in den studerandes/doktoranders perspektiv, vilket sammantaget
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leder till en problematisering. När kursrapporten har en tydlig riktning och präglas av en
vidgad

pendelrörelse

framstår

förutsättningarna

kursrapport.
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för

en

kunskapsutvecklande

4. PEDAGOGISK FÖRNYELSE VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD
– AVSLUTANDE REFLEKTIONER
I detta kapitel berörs vad och hur handledarutbildningen och det pedagogiska
utvecklingsprojektet betytt för utvecklingen av högskolepedagogik vid Högskolan i
Halmstad.
På vilket sätt har då deltagandet i det utvecklingspedagogiska projektet, och
genomförandet av kursen Att handleda i vetenskapligt arbete, påverkat utvecklingen av
högskolepedagogiska frågor och utbildning vid Högskolan i Halmstad?
Detta utvecklingspedagogiska projekt har inneburit en givande dialog på flera plan.
Samtliga aktörer, kursledning, kursansvariga och kursdeltagare i projektet, har givits
möjligheter att utveckla medvetenhet om högskolepedagogisk handledning. Väl
medvetna om att vi inte i detta projekt särskilt beaktat betydelsen av genus, jämställdhet
och

mångfald

har

den

teori-

och

praxisinriktning

som

präglat

det

utvecklingspedagogiska projektet vidgat kursdeltagarnas perspektiv till att gälla analys
av handledning av lärande och lärprocesser i ett högskolepedagogiskt sammanhang. En
sådan medvetenhet över betingelserna för högskolepedagogisk handledning och
villkoren för pedagogisk förnyelse bör vara utmärkande för högskolelärares
professionalitet.
Resultatet av analysen av kursdeltagarnas kursrapporter avser huvudsakligen att visa på
vad och hur handledare refererar till i kursrapporterna kring ett givet kursinnehåll. Med
hjälp av begreppen referens, riktning och rörelse (Franke & Lindö, 2005) kan
bakomliggande pedagogiska förhållningssätt och perspektiv på handledning av
studenters/doktoranders lärande synliggöras, perspektiv som i de flesta fall bland
kursdeltagarna var för givet tagna vid kursens början. Genom att kursen gav deltagarna
möjligheter att utgå från sina egna erfarenheter av att handleda och i mötet med
pedagogisk teori beskriva vad som förmodas ligga bakom handledares olika sätt att
erfara handledning kom omedvetna aspekter att bli medvetandegjorda. För-givet-tagna
perspektiv på handledning och lärande framträdde i en ny dager och kom att betraktas
utifrån pedagogisk teorigrund med beaktande av aktuella utbildningsmål.
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Vid detta utvecklingspedagogiska projekts början 2003 hade en kvalitetsgrupp vid
Högskolan i Halmstad sedan några år tillbaka försökt att driva frågan om god kvalitet i
undervisningen, bl.a. i en seminarieserie. Seminarieserien leddes av några ”eldsjälar”,
varav flera var representanter för studentkåren. En högskolepedagogisk kurs med c:a 20
lärare hade också genomförts, och en ny kurs var planerad vid projektets början. Vidare
fördes diskussioner om att få till stånd ett Centrum för lärande och utbildning, CLU.
I planering och genomförandet av kursen om handledning av vetenskapligt arbete fanns
ett visst ifrågasättande om värdet av en kurs av detta slag bland högskolans lärare, som
vi som kursansvariga försökte förstå och bemöta. Det handlade om att öka vår
medvetenhet om vari detta motstånd bestod. I detta arbete sökte vi efter andra teoretiska
förklaringar än de teorier vi använt oss av om handledning, lärande och reflektion i
projektet. Ett teoretiskt bidrag till vår förståelse i detta fall blev Bourdieus begrepp
symboliskt kapital och fält (Järvinen i Andersen & Kaspersen, 2003).
Ett av Bourdieus begrepp är ”fält”, där den akademiska världen kan förstås som en
abstraktion av det nätverk av relationer mellan akademiker som vistas i detta fält. Här
kan t.ex. utbildningspolitiker, näringsliv och studenter vara exempel på relationen till
andra grupperingar som inte är en del av akademin, men har kopplingar till det
akademiker gör. De som av fältets aktörer tillskrivs ett högt symboliskt kapital har
också makt att agera. Forskarmeritering anses som den värdefullaste egenskapen med
ett stort symboliskt kapital.
Ett antagande är att det inom akademin finns ett större symboliskt kapital i
naturvetenskapliga och medicinska ämnesdiscipliner än inom t.ex. humaniora och
samhällsvetenskap. På samma sätt finns det ett större symboliskt kapital i att vara en
framgångsrik forskare än att vara skicklig utbildare. Det akademiska fältet kan sedan
delas upp i mindre fält där fakulteter och ämnesgrupper kan beskrivas enligt
fältbegreppet. Varje fält har utvecklat sin uppfattning om vad som är rätt och fel, bra
och dåligt, samt vem som ska uteslutas och vem som ska inneslutas i fältet. Dessa
uppfattningar är sällan explicitgjorda utan traderas av dem som har makten att välkomna
eller utesluta nya medlemmar av fältet.
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Kursen i handledning av vetenskapligt arbete och den tidigare genomförda
högskolepedagogiska kursen vid Högskolan i Halmstad betonade värdet av en
högskolelärares professionella pedagogiska kompetens. Detta påverkade också frågan
om att etablera ett Centrum för Lärande och Undervisning. Troligtvis har vårt
engagemang i projektet påverkat och påskyndat en positiv utveckling av den
högskolepedagogiska utvecklingen vid Högskolan i Halmstad. I vår argumentation för
kursinnehållet, slutligen manifesterat i kursplanen för kursen, fick vi möjlighet att
förklara varför kursen måste vara av högskolepedagogisk karaktär, varför begreppet
lärande måste finnas med som en pedagogisk teorigrund och varför det inte räckte med
att seniora forskare kom och berättade om hur de brukar göra. Under kursen fick vi
möjlighet att samverka med intresserade kollegor i deras ambitioner att lära sig av
kursen. De kom från nästan alla sektioner på högskolan och de flesta var disputerade.
Jämfört med den högskolepedagogiska kursen var handledarkursen något mer teoretiskt
avancerad och den hade definitivt fler deltagare med ett högt högskolemässigt
symboliskt kapital. Utvärderingarna av handledningskursen som visat sig positiva har
säkert inneburit att kursdeltagarna till sina respektive fält burit med sig delar av inte
bara kursens innehåll, utan också värdet av att professionalisera sin pedagogiska
kompetens.

4.1 Projektets fortlevnad
Efter kursens och detta projekts avslutning har arbetet på olika sätt fortsatt med att
införliva högskolepedagogiska frågor med lärosätes kvalitetsarbete.
Centrum för Lärande och Utbildning
Ett Centrum för lärande och utbildning (CLU) har inrättats från och med den 1 augusti
2005. Det är en spekulation, men vi vill gärna tro att vårt arbete med handledarkursen
till en del har påverkat inrättningen av CLU. Genom CLU ges förutsättningar för fortsatt
utveckling, som förhoppningsvis leder till en mer professionell undervisning, men också
till att skickliga lärare tillskrivs ett högt symboliskt kapital och kan få möjlighet att
utöva inflytande i de fält de ingår i. Detta kan leda till att undervisning och forskning
formellt värderas lika och studenterna erbjuds en optimal lärotid vid våra högskolor.
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Bilaga 1

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för Hälsa och Samhälle

KURSPLAN
2003-08-13

(1)
Dnr 512-2003-1698

Att handleda vetenskapligt arbete, 5 poäng (1-20 p)
Supervising Scientific Work, 7,5 ECTS-credits
Kursplan fastställd på delegation av Sektionschefen 2003-05-21
Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ges inom ramen för uppdragsenheten.
Förkunskap och behörighetskrav
Särskild behörighet, minst 80 poäng i ett ämne.
För kurser som ges inom ramen för uppdragsutbildning gäller behörighetsregler enligt
förordningen om uppdragsutbildning vid högskolor och universitet (SFS 2002:760 med
eventuellt senare ändringar).
Kursens syfte och mål
Syftet är att kursens deltagare förstärker sin medvetenhet om den egna
handledarfunktionen, för att därigenom på ett utvecklande sätt kunna medverka i
handledningsprocessen av vetenskapliga och självständiga arbeten.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen innefattar teorier om lärande, och hur olika perspektiv på lärande påverkar
genomförande och utfall av handledning av vetenskapligt arbete. Ett centralt tema i
kursen är självstyrt lärande och reflektion utifrån självupplevda erfarenheter av att
handleda vetenskapligt arbete. Handledningsfunktionen och handledningsprocessens
planering, genomförande och utvärdering ställs i fokus.
Undervisning och Examination
Undervisningen sker i form av ex: föreläsningar, lektioner, seminarier, och
gruppövningar. Examination sker dels individuellt, dels i grupp, i form av skriftliga och
muntliga tentamina. Som betyg används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd.
Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna skall vara vägledande för genomförandet av
pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser. Kursvärderingen
skall genomföras gemensamt av lärare och studenter samt därefter redovisas och
dokumenteras.
Litteratur
Se separate litteraturlista.
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Bilaga 2

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

LITTERATURLISTA

Sektionen för Hälsa och Samhälle

2003-08-13

1(1)

Dnr 513-2003-2734

Att handleda vetenskapligt arbete, 5 poäng
Franke, A. (2002)
Olika sätt att erfara doktorandhandledning – en studie med doktorandhandledare.
(IPD-rapporter 2002:06).
Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborg.
Lauvås, P. & Handal, G. (2001)
Handledning och praktisk yrkesteori.
Studentlitteratur, Lund.
Marton, F. & Booth, S. (2000)
Om lärande.
Studentlitteratur, Lund.
Säljö, R. (2000)
Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv.
Prisma, Stockholm.
Ytterligare litteratur tillkommer enligt lärares anvisningar.
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Bilaga 3

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

2003-04-30

Sektionen för Hälsa och Samhälle
Välkommen till kursen Att handleda vetenskapligt arbete, 5p
Kursstart är den 12 maj kl. 15.15, men för att alla ska ha möjlighet att komma
följer en repris den 19 maj kl. 15.15. Lokal vid båda tillfällena är F 418.
Vid kursstart får ni tillgång till kurslitteratur och information om kursen. Kursen
fortsätter på kvartsfart fram till dec-03.
Kursen startar i höst med ett internat (från lunch till lunch) den 20/8 – 21/8.
Obligatorisk närvaro!
Examinationen består av specifika uppgifter under kurstiden (mer information får
ni vid kursstart). Andra bedömningsgrunder är hur aktiva och hur närvarande ni är
vid samtliga kurstillfällen. Vill poängtera att denna utbildning bygger på
kontinuitet och process, så Din närvaro är av stor betydelse för att nå god kvalitet i
utbildningen. Min förhoppning är att vi gemensamt gör denna utbildning till en
trevlig och lärorik handledarutbildning.
Varmt välkomna!
E-mail
Barbro.Arvidsson@hos.hh.se
Barbro Arvidsson, kursledare/lektor
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Bilaga 4

Summativ utvärdering av kursen
1. Varför anmälde ni er till kursen?
2. Hur skulle ni vilja beskriva era förväntningar på kursen? Infriades de? Utveckla!
3. Vad tycker du i stort om kursens innehåll?
4. Vad tycker ni om de undervisningsformer som används under kursen?
(föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, handledning)
5. Kan ni ge exempel på något ni lärt er under kursen, som ni tycker att ni har kunnat
använda för att utveckla er handledarkunskap/färdighet?
6. Har er uppfattning om vad er roll som handledare är förändrats sedan ni deltagit i
kursen? I så fall på vilket sätt?
7. Om ni fick beskriva hur det är att arbeta som handledare med 5 ord, vilka skulle ni
använda?
8. Vad tycker ni om den litteratur som använts under kursen?
9. Vad tycker ni om examinationsformen används under kursen?
10. Tycker ni att ni kan känna igen er i de handledningssituationer som de övriga
kursdeltagarna delgivit? Ge exempel.
11. Vad kan förändras för att kursens innehåll och form skulle passa era intressen,
villkor och behov bättre? Ge exempel.
12. Skulle ni rekommendera en kollega att gå kursen om den blir aktuell igen? Varför?
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Bilaga 5

Det första projektmötet i konsortiet ägde rum vid Göteborgs universitet, Institutionen
för pedagogik och didaktik, den 17 januari 2003. Vid detta möte presenterades och
diskuterades utvecklingsprojektets pedagogiska idé och dess teoretiska bakgrund.
Tidsplan för projektets planering och genomförande gicks igenom samt budget och
redovisning av projektet inför Rådet för högre utbildning. Riktlinjer för kursplanearbetet
ventilerades med avseende på innehåll och obligatorisk litteratur inför genomförande av
i första hand en handledarutbildning, 5p och i andra hand med en fördjupningsdel
avseende 5p vid respektive lärosäte. När det gällde själva genomförande av
utvecklingsarbetet med handledarutbildningen gavs frihet med hänsyn till respektive
lärosätes olika förutsättningar.
Vid andra projektmötet i Karlskrona vid Blekinge Tekniska Högskola presenterades och
diskuterades de framtagna kursplanerna för handledarutbildningen, 5p vid respektive
lärosäte. En vecka före mötet skickades kursplanerna till projektdeltagarna i konsortiet
så att alla hade möjlighet att läsa varandras kursplaner inför mötet. Vidare diskuterades
den litteratur som var föreslagen i handledarutbildningen i ljuset av följande tre viktiga
innehållsliga områden.
– akademiska kunskaper och färdigheter
– handledares olika förhållningssätt/handledarroller
– examination av kunskaper och färdigheter.
Vi mötet beslutades att endast en handledarutbildning 5p skulle genomföras vid
respektive lärosäte.
Projektdeltagarna

tillika

utbildnings/kursansvariga

för

handledarutbildningen

uppmanades även att dokumentera, utvärdera och reflektera över sina egna erfarenheter
i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Inför denna dokumentation gavs följande
anvisning:
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Kursansvarigas dokumentation i projektet
Förutom projektets syfte att planera, genomföra samt utvärdera en handledarutbildning
vid respektive lärosäte inom konsortiet, finns också kravet på dokumentation av denna
process. Det handlar om att varje deltagare i projektet skall dokumentera sina egna
erfarenheter (lärprocess) i samband med projektets genomförande. Med hjälp av
teorierna i kurslitteraturen och egna erfarenheter av handledarutbildningens planering
och genomförande skall du beskriva din egen lärprocess med avseende på din praktiska
teori. Detta innebär att du formulerar din syn på lärande och handledning och hur du
gestaltar/vill gestalta din handledarroll med hjälp av litteratur som används i projektet
samt egna erfarenheter av denna lärprocess.
Du skall visa en reflekterad och insiktsfull användning av gemensam/obligatorisk
litteratur i projektet.
Dokumentationen skall vara en syntes av insikter, kunskaper och färdigheter du
utvecklat kring handledning i takt med utbildningens genomförande och omfatta 3–4
A4-sidor som skickas till kursledarna.
Beskriv din praktiska teori om handledning i ljuset av kunskaper och färdigheter med
avseende på:
1.

Kursplanearbetet

2.

Kursens start, dvs. anslaget vid kursstarten

3.

Kursens genomförande

4.

Kursens utvärdering

5.

Kursens ramfaktorer.

Det tredje projektmötet hölls vid Högskolan i Halmstad 4 september, 2003. Vid detta
tillfälle gavs lägesrapporter och erfarenhetsutbyte från kursstarten vid respektive
lärosäte. Förberedelser inför en kvalitetskonferens vid Högskolan i Gävle, anordnad av
Rådet för högre utbildning, diskuterades.

Kort rapportering gavs från en

forskarhandledningskonferens i Umeå. Vidare diskuterades kunskaper och färdigheter
med hänsyn till Blooms taxonomi. På vilket sätt taxonomin var användbar i vårt
projekt?
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Det fjärde projektmötet ägde rum 25 november, 2003 i samband med en konferens i
Gävle, där samtliga projektmedarbetare deltog. Mötet ägnades åt erfarenhetsutbyte
kring handledarutbildningen vid resp. lärosäte. Till detta möte hade även samtliga
deltagare läst en artikel av Handal (2003) som handlar om. – Kan universitetet styrke
sin profesjonalitet som undervisningsinstitusjon gjennom bruk av ”kritiske venner” – og
i so fall – hordan? Uppmaningen till deltagarna var: Reflektera över era erfarenheter och
exemplifiera med innehållet i artikeln. I ljuset av våra erfarenheter och innehållet i
artikeln är det intressant att fundera över: Vad behöver universitetslärare, dvs. vi som
utbildar universitetslärare, för kunskap för att utbilda, planera och projektera
kompetensutveckling av detta slag för kollegor?
Inför det avslutande och femte projektmötet som hölls 13 februari, 2004 vid Högskolan i
Halmstad uppmanades projektmedarbetarna att inkomma med sina reflektionsdokument
utifrån tidigare anvisningar. Dokumentet från respektive lärosäte skickades till var och
en i projektet inför erfarenhetsutbytet i konsortiet.
Vidare skulle projektet vid respektive lärosäte som helhet utvärderas, den pedagogiska
idén, planering och genomförande i konsortiet med avseende på:
– styrkor/möjligheter
– hinder/svårigheter
– förändringsbehov.
Projektets ettåriga tidsram var vägledande vid planering och genomförande av
handledarutbildningens omfattning. Inledningsvis i projektet fanns dock en tanke
om att genomföra en handledarutbildning på 10p. Arbetet med kursplanemålen i
konfrontation med den praktiska verksamheten gav vid handen att den tidsmässiga
ramen endast medgav planering och genomförande av en kurs omfattande 5p.
Två konferenser
Vid utvecklingskonferensen för högre utbildning i Gävle 26–28 november 2003
presenterades projektet som benämndes – Att utbilda vetenskapsmän till goda
handledare – vid ett Rundabordssamtal. Där gavs en kort presentation av projektets idé
och erfarenheter av planering och genomförande. Samtliga medarbetare i projektet
deltog vid denna konferens.
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Rådet för högre utbildning avslutar sin satsning på handledarutbildning med en nationell
konferens ”Kronan på verket” som ägde rum i Stockholm 11–12 december 2003. Inför
konferensen skrevs en s.k. fallstudie kring projektet, som innehöll en kort
sammanfattning av handledningsprojektets syfte, mål, handledarutbildningens innehåll
och form, examination och resultat. Förutom projektledaren medverkade vid
konferensen en projektmedarbetare från respektive lärosäte inom konsortiet.
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