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Inledning 

Min pedagogiska reflektion baseras på en handledarroll där arbetet huvudsakligen sker på 
distans, då forskningsstuderandes studieort är avlägset belägen. Handledning på distans har 
blivit allt vanligare i det moderna samhället, genom användning av kommunikationsteknik 
såsom e-mail, Skype, Messenger och telefonkonferens. 
 
 
Bakgrund 

Forskarhandledning innebär en öppen dialog som handlar om den studerandes 
avhandlingsarbete och bygger på respekt (1, 2). Svenska universitet kräver ofta skriftligt intyg 
på att god forskarhandledning ska ges. Ett skriftligt kontrakt (”psykologiskt”) med avtalade 
former för olika typer av utvärdering kan användas i handledningsrelationen, där båda parter 
bör kunna se vinster med kontraktet (1). 

Under forskarutbildningen ska återkommande summativ och formativ bedömning ges till 
studerande. Summativ bedömning fokuserar på utbildningens utfall, medan formativ 
bedömning fokuserar på dess process. Feedback (återkoppling) blir egentligen ineffektiv vid 
summativ bedömning, då den handlar om slutgiltig bedömning av den genomförda 
utbildningen (1). Formativ feedback definieras som den information som kommuniceras, för 
att modifiera den studerandes tänkande eller beteende och främja lärande med doktorandens 
utveckling i centrum (1, 3, 4). Forskarhandledningens kärnpunkt utgörs av given feedback, 
vilken handlar om att kommunicera och reflektera tillsammans i en aktiv process muntligt 
eller skriftligt (5). Ny kommunikationsteknik kan överbrygga geografiska avstånd och vara 
tidsbesparande vid handledning (6, 7).   

Syfte 

Syftet med följande pedagogiska reflektion är att utifrån litteraturen beskriva vilka faktorer 
som är betydelsefulla, för att åstadkomma effektiv feedback vid forskarhandledning på 
distans. 

 

 

 



 
 

Litteraturgenomgång  

Söktjänsterna; UniSearch vid Linköpings Universitetsbibliotek, LIBRIS och Götabiblioteken 
har använts vid litteratursökning. 

 

Allmänt om feedback 

Vid forskarhandledning definieras feedback som en process där den studerande får 
information om sitt arbete, för att höja dess kvalitet så att det motsvarar en viss norm (7, 8). 
Traditionellt sett betraktas studerande som mottagare av information, vilken ska leda till 
specifik aktivitet och önskvärd prestation. Detta synsätt innebär att läraren har fullständig 
kontroll över feedbackprocessen, då aktiviteten är begränsad till den information som 
studerande får. Ett annat synsätt är att betrakta en studerande som aktiv och delaktig i 
feedbackprocessen, där ansvar för efterfrågan och användning av feedback ligger hos 
studerande. Denna feedbackprocess är mer långsiktig och syftar till uppbyggnad och 
utveckling av den studerandes förmåga att ta beslut och bedöma sitt arbete (7).   

En forskningsstuderande behöver få feedback för att få en uppfattning om hur arbetet fortgår 
och hur arbetet kommer att bedömas. Feedback ska bidra till förbättrad metodologisk 
skicklighet, studieskicklighet och ge den studerande en känsla av att ha uträttat något samt att 
ge djupare förståelse av ett problem eller en forskningsfråga (8). Handledningssamtal ska vara 
fritt från maktutövning, eftersom makthierarki kan förstärka rädslan av att bli sårad och kränkt 
(1). En bra feedbacksituation innebär ett öppet klimat, där handledarens kommentarer 
diskuteras (5). Samtalet ska handla om sakförhållanden med syfte att uppnå ny kunskap och 
ska betona studerandes förmåga att argumentera för olika synpunkter. Att ge konstruktiv 
feedback handlar om att bry sig om den studerandes växande, medan att ta emot feedback 
innebär en slags bekräftelse på utfört arbete (1, 2, 8). Inledningsvis kan det ibland vara 
lämpligt att berömma den forskningsstuderande, innan negativ feedback ges (7, 9). Äkta 
beröm bör vara konkret och uttrycks genom ett jag-budskap (10). Mottagarens upplevelse av 
feedback beror på om den uppfattas som positiv eller negativ. Vid negativ feedback kan 
känslan vara ett försvar, medan positiv feedback innebär en accepterande bekräftelse och är 
jag-stärkande (self-efficacy). Reaktionen beror på vilken typ av feedback och när den ges, 
uppgiftens art och vem mottagaren är (5, 8, 11). Även om feedback görs neutral, så finns det 
risk för att sakorienterad kritik drabbar självkänslan (1, 2, 4, 12). Kontinuitet vid handledning 
är viktig och i början av en doktorandanställning kan det vara lämpligt att ge feedback varje 
vecka (1, 5, 8). Därefter kan handledningen glesas ut. Given feedback måste anpassas till 
varierande behov under forskarutbildningen med syfte att främja studerandes 
självständighetsutveckling. Forskningsstuderande har vanligtvis egna förväntningar på sin 
handledare, vilka kan behöva diskuteras tidigt (13). Begreppet feedforward (”vidareföra”) kan 
förekomma i feedbacksammanhang. Feedforward är framtidsfokuserad och bygger på en 
prestation som ska genomföras, medan feedback handlar om genomförd prestation (5).  

 



 
 

Feedbackstegen och Feedbacktrappan 

Feedbackstegen innebär en stegvis arbetsgång för att ge konstruktiv feedback till en idé, plan, 
produkt eller beteende och ta fram positiva aspekter, vilka går att bygga vidare på och 
förbättra. Feedbackstegen består av fyra till fem stegpinnar motsvarande: Tydliggöra, 
Värdera, Peka ut det som kan vara problematiskt, Föreslå och ”extrapinnen” Tack (5, 14).  

Feedbacktrappan eller ”försvarstrappan”, beskriver olika nivåer på hur feedback kan tas emot. 
De fem trappstegen motsvarar: Förkasta, Försvara, Förklara, Förstå och Förändra (5, 11, 12). 
Personens känslomässiga trygghet utgör basen för Feedbacktrappan. Målsättningen att 
befinna sig högt upp i trappan ökar, om utrymme för dialog skapas (5).  

 

Handledning med skriftlig feedback 

I många discipliner utgörs skriftlig feedback oftast av envägskommunikation som inte följs av 
dialog. Frånvaro av dialog kan ge upphov till orealistiska förväntningar och missförstånd. Vid 
skriftlig feedback är det viktigt med ett vänligt och tillåtande klimat samt distanserat 
perspektiv utan användning av negativ personfokuserad feedback, men däremot beröm och 
stödjande uppmuntran samt konstruktiva förslag (9, 10). Skriftlig feedback ska vara förståelig, 
konkret, tydlig, selektiv, specifik, icke-dömande, balanserad, framåtblickande, överförbar och 
personlig samt ges vid rätt tidpunkt och i sitt sammanhang. Handledaren måste vara trovärdig, 
för att skapa tillit. Direkta frågor i kommentarsfält till studerande är ofta bra (2, 3, 7, 8). 

 

Analys och diskussion 

Aktuell litteraturgenomgång är tänkt att ge vägledning till utformning av effektiv feedback 
vid forskarhandledning på distans. Det finns ingen evidens för vilken slags feedback som 
fungerar optimalt, utan den måste anpassas till olika situationer. Fungerande feedback kräver 
ömsesidigt förtroende i en trygg handledningsrelation, där god stämning ska eftersträvas (10). 
En forskningsstuderande ska uppmuntras till att ta eget initiativ och efterfråga feedback (1, 5, 
7, 8). Syftet med handledarens feedback ska alltid vara att förbättra forskningsstuderandes 
lärande, vilket innebär att given feedback måste vara målorienterad, fokuserad, objektiv och 
tydlig (2-5). Ett sätt att göra feedback effektiv är att handledaren utgår från sig själv och 
använder jag-budskap och undviker vi-form (10). Med stöd av en uppföljande dialog som 
baseras på den studerandes reaktion på feedback kan både lärande och handledning 
synliggöras (7, 15). Feedbackstegen och Feedbacktrappan kan bidra till förståelse av hur 
handledaren kan lämna konstruktiv feedback samt ge ökad förståelse av studerandes reaktion 
på given feedback (5, 11, 14).  

Forskningsstuderande ska uppmanas till att börja skriva tidigt, för att därefter fortsätta att 
skriva systematiskt och konstant genom hela forskningsprocessen (1). Avgörande för 
skrivprocessen är vilken nivå som den forskningsstuderande befinner sig på och därmed 
vilken feedback som är lämplig. Skriftlig feedback som ges på olika utkast och manuskript 



 
 

ska bekräfta studerandes styrkor och svagheter (1, 2). Fördelen med skriftlig feedback är att 
den inte är beroende av tidpunkt, medan nackdelen är om tvåvägskommunikation förbises (5, 
7). Så snart som möjligt efter att ett utkast har lämnats för granskning bör handledaren ge 
skriftlig feedback. Inledningsvis kan handledaren sammanfatta studerandes arbete och ställa 
öppna och adekvata frågor i kommentarsfältet, vilka ska leda till att studerande börjar 
reflektera över sitt arbete (4, 5, 7, 11). Kommentarer med öppna frågor kan dock skapa 
osäkerhet om den studerande måste tolka given feedback ensam, varför kommunikationsform 
genom ”chatt” kan bidra till dialog (7, 9).  

 

Reflektion 

I min handledarroll för magister- och forskningsstuderande där handledning oftast sker på 
distans så är det viktigt med ett fysiskt möte, där jag som handledare visar engagemang och 
intresse med målsättning att skapa ett öppet klimat i en trygg handledningsrelation (10). Det 
är ofta kursansvarig för magisterprogrammet i fysioterapi som utser handledare med 
uppmaning till den studerande att ta initiativ till ett första möte. Det har hänt att min 
magisterstuderande inte prioriterat detta, varför studerande och handledare under en period 
förblivit okända för varandra. Detta medför naturligtvis stor osäkerhet över vilka 
förväntningar som studerande har på handledaren och vice versa. I egenskap av handledare 
bör jag därför hävda genom ett ”jag-budskap” att personligt möte utgör förutsättning för 
handledningsprocessen (10, 13). Telefonsamtal kan underlätta möjligheten till dialog, vilket är 
lätt att glömma när skriftlig feedback i tvåvägskommunikation tillämpas. Under ett sådant 
samtal har jag upplevt att dialogen kan främja både handledningsprocessen och 
handledningsrelationen på sikt (1, 2, 7, 15). Jag finner det viktigt att betona tidigt i 
handledningsprocessen att skriftligt svar till granskare för vetenskaplig tidskrift måste 
prioriteras. Det har nämligen hänt att svårighet för forskningsstuderande att hålla deadline gett 
merarbete för alla inblandade parter. 

När jag var oerfaren som handledare, så var det lätt att fastna i detaljer då skriftlig feedback 
skulle ges till studerande. Detaljerade instruktioner gynnar emellertid inte utvecklingen av 
studerandes kritiska tänkande (1, 7, 8). Vid något tillfälle har det varit studerande som önskat 
mer detaljerad feedback. Det kan då föreligga risk för att studerande kopierar handledarens 
uttryckssätt, om handledaren är alltför tillmötesgående. Det ligger däremot i handledarens 
uppdrag att ge konstruktiv kritik med öppna frågor i kommentarsfält, så att studerande själv 
börjar reflektera över eget arbete (16). Studerande har ansvar för att efterfråga feedback, men 
handledarens ansvar för att be om feedback på själva handledningen (”meta-feedback”) får 
inte förbises (7, 8, 12). Det är därför viktigt att handledare och studerande fortsätter att 
utvärdera själva handledningen, även när studerande visar ökad självständighet och tilltro till 
egen förmåga (self-efficacy) (6, 7). Jag har hitintills inte använt mig av någon checklista för 
att utvärdera handledningsprocessen, men genom att ställa öppna frågor så har viktig 
information lämnats om hur studerande upplever min handledning. En sådan utvärdering 
skulle kunna upprepas halvårsvis (1, 5, 8).  



 
 

Fysioterapeuter under vidareutbildning har ofta höga ambitioner. Det känns därför förmånligt 
och utvecklande att få vara handledare och reflektera samt ge adekvat feedback till sin egen 
yrkesprofession. 

 

Konklusion 

Min pedagogiska reflektion visar att det finns många aspekter att ta hänsyn till vid 
forskarhandledning med feedback på distans, för att åstadkomma en välfungerande 
handledningsrelation. Utan någon form av uppföljning, så kommer emellertid skriftlig 
feedback att handla om information via envägskommunikation. Forskarhandledning måste 
därför alltid innefatta dialog/tvåvägskommunikation, för att minska risk för missförstånd och 
svårigheter i handledningsrelationen. 
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