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Bakgrund och genomförande 
Uppsatshandledning är en väsentlig förutsättning för och del av studenternas kandidat- eller 
magisterexamen. På sjuksköterskeprogrammet (180 hp) ges dels en yrkesexamen 
(sjuksköterskeexamen) samt en kandidatexamen. Examensarbetet/uppsatskursen på 
sjuksköterskeprogrammet på BTH omfattar 15 hp och involverar lärare och doktorander med 
minst en magisterexamen att handleda studenterna. Någon formell utbildning i att handleda 
uppsatser har dock varken krävts eller tidigare tillhandahållits på institutionen.  
 
För att öka handledarnas kompetens anordnades 2012-2013 en kurs i ”uppsatshandledning för 
högskolelärare” (4 hp) på institutionen. Kursen gavs på arbetstid och var upplagd med fyra 
studieträffar med en månads mellanrum. Förutom studieträffar och diskussionsgrupper 
innehöll kursen tre skriftliga inlämningsuppgifter samt en avslutande skriftligt 
examinationsuppgift som var obligatoriska för de som ville få ut 4 hp på kursen. Det var även 
möjligt att följa kursen utan att ta ut några poäng. Det var 30 lärare och doktorander som 
följde kursen, varav 27 lämnade in inlämningsuppgifter och 19 fullföljde hela kursen. 
 
En skriftlig och anonym utvärderingsenkät avslutade kursen. Enkäten visade att 19 av de 25 
som besvarade enkäten gav kursen betyget bra eller mycket bra som sammanfattande 
omdöme, 5 gav kursen betyget godkänt medan 1 svarade att kursen varit dålig. Överlag fick 
kursen och kursens upplägg bra betyg och endast själva examinationsuppgiften ansågs mindre 
bra. 
 
Utöver kursen anordnas nu regelbundet vid institutionen tre gånger varje termin ”handledning 
på handledning” som ett diskussionsforum där examinatorer och handledare träffas och kan 
diskutera allmänna och generella problem i uppsatser och uppsatshandledning. 
 
Diskussion 
En formell kurs i uppsatshandledning kan vara ett sätt att stärka handledarna och 
handledarrollen i uppsatshandledning. Erfarenheterna från den kurs som getts vid 
Institutionen för hälsa på BTH visar att kursen uppskattats av såväl erfarna handledare som 
nybörjare. Utvärderingen visade att upplägget av och omfattningen på kursen var ”lagom”, 
medan själva examinationsuppgiften kan utvecklas och göras tydligare. Utbildning är viktig 
för att få en gemensam plattform, inte bara för en likriktning, men även som en gemensam 
grund när diskussionsforumet bedrivs. Dock är en kurs en punktinsats, även om den upprepas. 
Diskussionsforumet behöver finnas för att upprätthålla kontinuitet i den löpande 
handledningen. De regelbundet återkommande träffarna mellan handledare och examinatorer 
utgör en bra grund för gemensamma diskussioner om studenternas uppsatser och gör det dels 
möjligt att höja kvaliteten på examensarbetena och dels för att undvika missförstånd mellan 
handledare och examinatorer. 
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