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Att handleda en uppgift utan facit

Daniel Axehill

14 augusti 2007

1 Bakgrund
Denna rapport är ett fördjupningsarbete i kursen Universitetspedagogik, Steg 1
Lärande, undervisning och kunskap (LUK). Som fokus har ”mötet mellan lärare
och student” i kursen Reglerteknisk projektkurs för Y valts. Med Y-linjen menas
Teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings tekniska högskola (LiTH).

Problemet som behandlas i denna rapport uppkom för några år sedan då
projekten i kursen ändrades från att vara relativt begränsade projekt med kän-
da lösningar, till att bli betydligt större industriprojekt där problem kan dyka
upp som inte har lösts tidigare, varken av studenterna eller av lärarna. Syftet
med detta arbete är att beskriva hur det är att handleda personer när läraren
själv inte har något facit till uppgiften och vad läraren bör tänka på i dessa situ-
ationer. Tankarna som presenteras här är tänkta att gälla ganska generellt, men
diskussionen utgår från kursen Reglerteknisk projektkurs för Y vid Linköpings
universitet. I denna kurs ska studenterna utföra projektuppgifter som är relate-
rade till reglerteknik. Fokus i rapporten ligger på handledning av projektkurser,
men det finns naturligtvis starka kopplingar till handledning av doktorander i
forskningsprojekt och studenter i examensarbeten, med mera.

2 Reglerteknisk projektkurs för Y
I kursen Reglerteknisk projektkurs för Y ska studenter från civilingenjörspro-
grammen Y och D i årskurs 4 arbeta i grupper bestående av 7 till 15 personer
och lösa problem som är relaterade till reglerteknik. Före år 2004 var uppgif-
terna inom kursen ”välregisserade” i form av inköpta labprocesser där en känd
lösning till uppgiften fanns tillgänglig för lärarna. Det var också fullt möjligt
för de inblandade lärarna att själva lösa uppgiften för att på ett effektivt sätt
kunna handleda studenterna. Alla projekt gjordes i avdelningens lab, det s.k.
Laboteket, och alla inblandade var antingen studenter eller anställda vid uni-
versitetet. År 2004 fick kursen en ny inriktning i och med att den skulle bli en
s.k. CDIO-kurs (CDIO är en akronym för Conceive Design Implement Operate
[2]). Mer information om CDIO i den aktuella kursen kan fås i [5]. Studenter-
na träffar på CDIO-konceptet redan i årskurs 1 på Y-linjen. De får då utföra
ett mindre introduktionsprojekt [6]. Att kursen i årskurs 4 blev en CDIO-kurs
innebar att projekten blev större och mer komplicerade, att projekten börja-
de innefatta ”riktiga” problem snarare än problem konstruerade för utbildning,
projektgrupperna blev större, projektstyrningen LIPS [10], infördes samt pro-
jekt mot externa uppdragsgivare infördes. Det ska nämnas att huvuddragen i
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projekten är bestämda innan studenterna kommer till kursen, även om det ofta
finns visst utrymme för att skräddarsy inriktningen beroende på intresse och
kunskap hos de studenter som slutligen får uppgiften. Att projekten blir större
och mer komplicerade, samt att projekten innefattar ”riktiga” problem snarare
än problem konstruerade för utbildning leder till att projekten i vissa fall även
blir en utmaning för lärarna. En positiv effekt är att studenterna får möjlighet
att utveckla en viss känsla för ämnet, något som framhålls som viktigt av till
exempel Bruner [3]. Exempel på projekt i den nya kursen kan vara att konstru-
era och bygga ett autonomt flygplan från början till slut, eller att konstruera
ett djupregleringssystem för en ubåt. Det kan vara svårt att veta exakt vilken
lösning som ska användas för att lösa problemet, eller till och med i värsta fall,
om det överhuvudtaget finns någon lösning på problemet. Det krävs då fing-
ertoppskänsla vid handledningen för att inte leda studenterna alltför mycket,
samtidigt som studenterna måste få så mycket och korrekt handledning att de
på slutet känner att de har lyckats med uppgiften. I [1, sid. 21] står det att ”som
handledare bör du tidigt avråda eleverna om du med din större erfarenhet ser
att en idé är ogenomförbar”. Även om referensen syftar på ”elever” på gymnasi-
enivå, finns det även på högskolan ett visst ansvar att projektuppgifter ska vara
genomförbara. Att kunna svara på den frågan när det gäller mer avancerade
uppgifter som handledaren själv inte har löst tidigare kan vara svårt.

I kursen finns det två olika lärarroller. Läraren kan dels ha rollen som bestäl-
lare och dels rollen som handledare. Formellt sett innebär rollen som beställare
att läraren sköter kontakten mellan kunden och projektgruppen. Beställaren ska
bland annat hjälpa till med att skriva kravspecifikationen och godkänna besluts-
punkter. Informellt innebär denna roll även att läraren ska övervaka arbetet i
gruppen så att allt fungerar som det ska. Personen är också ansvarig för att alla
resurser som behövs finns tillgängliga. Skulle det uppstå några problem inom
gruppen, t.ex. om det uppstår en konflikt mellan några gruppmedlemmar, så
är beställaren ansvarig för att antingen se till så att konflikten löser sig eller
att examinatorn blir informerad. Slutligen ingår det i beställarrollen att läsa
och godkänna alla dokument som ska levereras av projektgruppen. Den andra
rollen som läraren kan ha är handledare, eller expert, som rollen ibland även
kallas. Detta innebär att personen ska finnas tillgänglig ett visst antal timmar
för projektgruppen och svara på tekniska frågor. Den ursprungliga tanken är
att beställaren inte ska handleda någonting. All handledning ska ske av handle-
daren. Inte sällan kommer även beställaren att få utföra viss handledning. Det
kan t.ex. bero på att handledaren är bortrest, är sjuk eller saknar en viss speci-
fik kompetens som beställaren har. Vikten av backup i handledningen beskrivs
även i [9]. I projekt som utförs på företag finns ofta en handledare även ute på
företaget. Detta avlastar ofta handledaren på universitetet betydligt och med
rätt erfarenhet kan den typen av handledning fungera mycket bra med nöjda
studenter och bra resultat som följd. En mer utförlig beskrivning av dessa roller
finns i [10].

Rent allmänt kräver projektkurser ett ganska stort engagemang av de inblan-
dade för att de ska bli lyckade, speciellt om det är lite mer avancerade uppgifter
som ska lösas. Ett problem för de som arbetar på universitet är att de ofta mås-
te både forska och undervisa, vilket kan leda till problem precis som beskrivs i
kapitel 8 i [7]. Där sägs det att undervisningen är viktig för rekryteringen av nya
doktorander, och att båda rollerna kan befrukta varandra. Min erfarenhet säger
att detta särskilt gäller projektkurser, där det dels är möjligt att ge studenterna
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forskningsnära problem samt att det dyker upp nya forskningsproblem som kan
inspirera till ny forskning. Denna symbios mellan forskning och undervisning
diskuteras i [7, sid. 274–275]. Troligtvis är det så att tillgången till ett facit för
uppgiften minskar i samma grad som närheten till forskningen ökar.

3 Pedagogiska svårigheter
I detta kapitel beskrivs de pedagogiska svårigheter som kan uppstå när en lärare
inte känner till lösningen till de uppgifter som dess studenter ska lösa.

Projektarbeten är lite speciella ur lärarsynpunkt. Det är nämligen extra svårt
att i förväg veta vilka problem och frågeställningar som studenterna kommer att
komma med [4, sid. 103]. Det kan därför vara svårt att förbereda sig på vanligt
sätt. Enligt [4] kan det därför vara en fördel om man är en grupp av lärare som
tillsammans kan hitta på lämpliga projektuppgifter och stötta varandra under
kursens gång.

Att handleda när det inte finns facit är i någon mening samma sak som att
läraren inte har full kompetens inom området som den ska handleda i. Det finns
naturligtvis ett kontinuerligt spann mellan fallet där handledaren i den ena än-
den varken har ämneskunskaper eller vet hur det specifika problemet ska lösas
och fallet i den andra änden där handledaren både har ämneskunskaperna och
vet hur problemet ska lösas. Även om handledaren nu befinner sig någonstans
mellan dessa båda ytterligheter kan personen säkert se det som att den besitter
tillräcklig kompetens, men eftersom den inte vet exakt hur allt ska göras för
att lösa problemet har den alltså inte full (ämnes-) kompetens. Att handleda
i ämnesområden där man inte har kompetens diskuteras i [8]. Där beskriver
gymnasielärare som handleder i en projektarbeteskurs på gymnasiet hur de får
”lära sig efter hand”. Det står också att en del lärare fått problem under kursens
gång, eftersom de inte varit tillräckligt förberedda. Den övergripande åsikten
verkar vara att det är en fördel att ha ordentlig kompetens inom det område
som handledningen ska ske. Det beskrivs som att handledaren då ”kan visa dom
genvägar och man kan handleda på ett annat sätt” och att det ”är väldigt svårt
att vara handledare i ett ämne som man inte behärskar”. Det finns dock även
de som hävdar det motsatta. I [8] citeras en skolledare som menar att ämnes-
kompetensen inte är det viktiga, utan tvärtom, det är bättre om handledaren
saknar kompetens inom området för den då handleder bättre.

Fortsättningen av kapitlet är uppdelat i olika faser som ofta förkommer i
en projektkurs, nämligen inledningsfasen, utförandefasen och avslutningsfasen.
De är inte tänkta att direkt spegla de faser som brukar användas inom projekt,
utan snarare de faser som finns från ett lärarperspektiv.

3.1 Inledningsfasen
Förberedelse är en naturlig del av undervisning och lärande. Både den som lär
ut och den som lär måste vara förberedda för att mötet mellan dessa båda
parter ska bli givande. I de uppgifter som vi studerar i detta arbete innebär
förberedelsen ofta att personen sätter sig in i projektuppgiften, börjar tänka
på möjliga lösningar, börja leta litteratur, osv. Att det inte finns något facit
påverkar inte den som lär sig speciellt mycket just i inledningsfasen. Den stora
skillnaden blir det för den som lär ut. Om uppgiften är förhållandevis enkel och
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begränsad är naturligtvis en rimlig förberedelse för läraren att den helt enkelt
löser uppgiften. Efter det kan handledning ske som i de fall då det finns ett facit,
med den positiva bieffekten att läraren troligtvis har en ganska omfattande insikt
i problemet, dess lösning och problem som kan uppkomma utefter vägen.

Inledningsfasen i den aktuella kursen innebär att en kravspecifikation ska
skrivas utifrån projektplanen som är upprättad av beställaren innan studenter-
na kommer (se avsnitt 2). Projektplanen beskriver i stora drag vad projektet
handlar om och vad som förväntas av de som utför det. Redan här börjar svårig-
heterna med att det inte finns något facit till uppgiften som studenterna senare
ska utföra. Den svåra frågan som kunden och beställaren måste besvara i detta
skede är hur en lämplig uppgift ser ut. Den ska vara spännande, lärorik och
tillräckligt svårt för att kännas lite utmanande. Enligt Bruner [3] finns det en
glädje i att behärska något nytt och att pröva de nya möjligheter och gränser
som har introducerats som ett resultat av den nya kunskapen. Uppgiften får
dock inte heller bli allför svårt eftersom det kan innebära att studenterna kän-
ner sig lurade och besvikna eftersom de då kanske inte löser uppgiften. Att det
är viktigt att välja rätt svårighetsgrad i förhållande till studenternas kunskaper
bekräftas av [9], där det anges som en av komponenterna i ett framgångsrikt
projekt. Ett sätt att förenkla arbetet att arbeta fram bra uppgifter är att vara
flera lärare i kursen och att samarbeta då projektuppgifterna bestäms [4, sid.
103]. Vikten av samarbete beskrivs till exempel i [7, sid. 298–301], där kon-
kreta förslag på samarbete är arbetsluncher och seminarier [7, sid. 299]. Där
föreslås också att samarbetet kan utökas till att sträcka sig utanför institutio-
nen genom att lärarna deltar i internationella pedagogiska konferenser [7, sid.
300–301]. Detta är extra naturligt i en CDIO-kurs, eftersom det finns speciella
CDIO-konferenser [2]. En försvårande faktor är att nivån hos studenterna kan
variera högst avsevärt. En uppgift som lätt löses av grupp kan en annan grupp
helt misslyckas med. I enlighet med det som Freire skriver, skulle det i dessa
projektkurser vara bra att lära känna studenterna innan undervisningen börjar
så att undervisningen kan utgå från deras vardag [3]. Det skulle då vara lättare
att fördela ut rollerna i projektgruppen. Det är viktigt att man har planerat
för både förenklingar av uppgiften, såväl som för extra uppgifter [7, sid. 44].
Att som lärare skapa ”den perfekta uppgiften” utan att själv ha löst den är en
inte helt enkel uppgift. Några saker som kan underlätta i förberedelserna innan
studenterna kommer är

• Ta dig tiden att tänka igenom lösningen till problemet. Även om det kan
vara svårt att simulera alla moment under arbetet kan det vara bra att ha
huvuddragen klara.

• Försök identifiera de svåraste passagerna på vägen mot målet. Kan studen-
terna klara dessa med de kunskaper som en ”normalstudent” har? Behövs
extra litteratur för detta?

• Finns all utrustning på plats? Att beställa utrustning under kursens gång
kan ta lång tid, sänka arbetstempot i gruppen och det kan bli stora pro-
blem om utrustningen som kommer är felaktig eller trasig. Om inte stu-
denterna har tillgång till utrustning, litteratur och handledning finns det
enligt [4, sid. 105] en risk att de blir missnöjda.

• Tänk igenom tänkbara krav inför kravspecifikationen på olika nivåer. En-
dast sådant som läraren är helt säker på att studenterna kan utföra kan
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sättas på nivån som måste klaras. Lite mer avancerade krav kan sättas
som krav med lägre prioritet.

• Kund, beställare och handledare måste diskutera ihop sig. Dessutom kan
en lösningsgång snabbare diskuteras fram om det sker under samarbets-
former. En annan minst lika viktig aspekt är att eftersom det inte finns
något facit finns det en risk att kund, beställare och handledare ser oli-
ka lösningsgångar framför sig. Detta kan skapa mycket stor förvirring för
studenterna. Tyvärr är många studenter vana vid att inte jobba på ett
djupinlärande sätt och ifrågasätta det de får presenterat för sig. Om de
då får olika budskap kan det skapa stor förvirring innan de förstår att
det i själva verket är olika lösningar de har fått presenterade för sig. Job-
bar projektgruppen i mindre delgrupper, och olika delgrupper har kontakt
med olika lärare, kan det innebära att de olika delarna inte passar ihop
på slutet. Om handledning bara sker av handledaren på universitet är det
inget problem, men ofta finns en handledare på företaget och ibland måste
beställaren också hjälpa till.

Av punkterna ovan framgår att det ofta är nödvändigt att tänka igenom
projektet relativt ingående redan innan studenterna kommer. Ju mer detaljerat
problemet är definierat, desto troligare är det att projektet blir lyckat [9]. Vem
som får ta huvudansvaret för detta varierar. Om projektet sker mot ett företag
och detta har erfarenhet av handledning sedan tidigare kan vissa bitar av det
ovan med fördel göras på företaget. Dessa och andra faktorer som påverkar
projektet positivt och negativt finns t.ex. att finna i [1, sid. 26].

När studenterna kommer börjar den egentliga handledningen. Efter ett inle-
dande möte där samtliga studenter, kunder och lärare närvarar och där projek-
ten presenteras ska studenterna önska vilka projekt de kan tänka sig att jobba
med. När väl projekten är tillsatta ska det första mötet mellan projektgruppen,
kunden för projektet och de två inblandade lärarna ske. Ofta är studenterna ful-
la av förväntan, så förberedelserna ovan sätts direkt på prov när projektet ska
presenteras mer i detalj och förberedelserna inför skrivandet av kravspecifika-
tionen börjar. Med ett gediget förarbete enligt ovan är det inte några problem.
Tanken med en projektkurs är att studenterna ska få jobba med en hög grad av
självständighet. Genom att redan vid första tillfället hänvisa till litteratur och
introducera utrustningen som ska användas under projektets gång har initiativet
lämnats över till studenterna. Att redan tidigt i kursen tala om för studenterna
att det krävs studentaktivitet anges som ett förslag i [7, sid. 90] för att aktivera
studenterna. I många kurser är studenternas låga aktivitet ett problem. Speciellt
gäller det för kurser som är ”föreläsningsdominerade” [7, sid. 73]. Ofta är detta
inte något större problem i projektkurserna, snarare tvärtom, eftersom under-
visningsformen uppmuntrar till, och kräver, studentaktivitet för att de uppsatta
projektmålen ska kunna uppnås. Speciellt tydligt blir det om projektet görs mot
ett företag. Om studenterna känner att det finns externa intressenter som väntar
på deras resultat jobbar de ofta hårdare [1, sid. 13]. Det är viktigt att redan från
början tala om hur mycket arbete som förväntas av studenterna (i Reglerteknisk
projektkurs förväntas 200 timmar per student) och att det är viktigt att jobba
kontinuerligt [7, sid. 90]. I [7, sid. 71] talar författaren om att ett hinder mot
att studenterna jobbar är att de är studieovana. Detta kan inte ses som något
större problem i årskurs 4. Vad som däremot är ett större problem är att de är
ovana att jobba i projekt och att själva ta ansvar för att driva projekt framåt.
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Man bör också tänka på att engagemanget inte blir för stort i kursen, det kan
gå ut över andra kurser [7, sid. 72]. Vid det inledande mötet är det viktigt att
poängtera att lärarna faktiskt inte har något facit till problemet, utan det är
nästan lika spännande för dem som för studenterna själva att se vad det blir
för resultat. Det är mycket viktigt att det är tydligt så att studenterna förstår
att det är ett svårt problem och att det finns en risk att man inte når så långt
som man kanske först tänkt sig. Dessutom bör det göra studenterna mer kritiska
till det som handledaren säger och påpeka felaktiga resonemang snarare än att
följa dem slaviskt. Detta rimmar väl med de tankar som Freire [3] har, i vil-
ka han är kritisk till ”förmedlande undervisningsformer” där grundsynen är att
läraren är kunnig och studenterna är okunniga. Att studenterna själva skaffar
sig information är en naturlig del av kursen, men det kan också vara ett viktigt
komplement till den inofficiella förstudie som de inblandade lärarna och kunden
har gjort innan på egen hand. Eftersom det inte finns något facit behöver inte
den planerade lösningsgången varken vara den mest effektiva, eller i värsta fall,
inte ens vara korrekt. Det är därför viktigt att utnyttja den kompetens och tid
som studenterna har. Då minskar behovet av förberedelser och studenterna får
känna på hur det är att driva en lösningsprocess självständigt. Genom att stu-
denterna själva får ta ett stort ansvar redan från börjar förstår de att lärarna
inte sitter inne på svaret utan det blir naturligt att själva vara kreativa och lösa
problemet på egen hand. Detta är alltså en positiv effekt av att det inte finns
något facit och att alla är medvetna om det.

3.2 Utförandefasen
Utförandefasen utgörs av den del av arbetet då studenterna arbetar enligt den
planerade lösningsgången och med hjälp av den förhoppningsvis kan nå fram
till en lösning. En stor skillnad mot ett projekt där handledaren känner till lös-
ningen är att den framtagna planeringen kan vara helt eller delvis felaktig. Det
kan mycket väl visa sig att att det inte går att lösa problemet på det föreslagna
sättet. Det kan vara så att det behövs mer utrustning än vad man tidigare har
räknat med. Eller det kan visa sig att tidsplaneringen inte alls stämmer med den
tidsåtgång som momenten tar när de väl ska utföras. Nästan utan undantag in-
nebär det att det tar längre tid än vad som först planerades. I studentprojekt
finns ofta en hård deadline då projektet ska vara klart, nämligen kursavslut-
ningsdatumet. I Reglerteknisk projektkurs har detta datum varit mycket hårt,
vilket innebär, om inte mycket goda förmildrande omständigheter föreligger,
att allt som står i kravspecifikationen måste vara levererat vid detta datum om
projektet ska bli godkänt. Om lösningen hade varit känd från början hade det
varit lättare att som handledare gå in och påpeka de delar av planeringen som
verkar vara felaktiga. Om det inte är lämpligt kan handledaren åtminstone ha
en god föraning om var eventuella problem kan uppstå under lösningprocessen
och vara förberedd på att hantera dessa.

I fallet utan en tillgänglig lösning finns det inte så mycket mer att göra än att
göra en så noggrann planering som möjligt. Handledaren måste istället under
tiden som projektet löper vara mer uppmärksam på vad som händer och försöka
förutse problem så gott det går. Ett bra sätt att som handledare hålla sig à jour
med gruppens läge är att ha regelbundna möten med den och att där diskutera
problemen. Detta är också ett sätt att få studenterna att jobba kontinuerligt
med projektet [7, sid. 141]. Detta innebär att man kan tillföra tankar till grup-
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pen utifrån, samtidigt som handledaren inte behöver lösa uppgiften helt själv
utan också kan få hjälp av gruppen att driva sina egna tankar framåt. Det är
också ett bra sätt att ”plantera” rätt tankar hos projektgruppen, vilket ger goda
förutsättningar att de själva löser problemet med ett bra angreppssätt utan en
intensiv handledningsinsats.

Det är också viktigt att handledaren är flexibel för ändringar i förutsätt-
ningar och planering. Det är inte direkt ovanligt i riktiga projekt att den ur-
sprungliga lösningsgången inte håller ända fram och att en omplanering måste
göras. Tillslut kan det innebära att vissa mål måste överges och krav måste för-
enklas för att det ska vara görbart. Det är mycket viktigt att handledaren följer
arbetet mer aktivt än annars. Ju mer man har tänkt innan problem uppstår,
desto lättare blir det att hantera dem om de uppstår. Det bör dock tilläggas att
handledaren ska inte lösa uppgiften åt studenterna, men det visar sig att det är
svårt att ge framgångsrik handledning om man inte har tänkt åtminstone ett
par steg längre fram i projektet och då är det lätt att ge mer tips än vad som
är tänkt. Om handledaren inte har tankar om en lösning framför sig är det lätt
att handledningen leder in studenterna på felaktiga lösningsmetoder.

3.3 Avslutningsfasen
Med avslutningsfasen menas här den fas då resultatet ska vara klart och arbetet
ska redovisas. Ofta innebär det att en rapport ska skrivas för att dokumentera
resultatet och det ska ibland även presenteras för andra kursdeltagare och en
kund. Om allt har gått bra finns det inte så mycket mer att göra än att försöka
dra lärdomar av de eventuella misstag som har gjorts under projekttiden. Om
ett liknande projekt ska göras vid ett senare tillfälle kan det vara mycket bra
att skriva ner de tankar man som handledare har efter projektet. Detta är
naturligtvis speciellt viktigt om det är en annan person som ska vara inblandad
i projektet vid nästa tillfälle.

Det är inte helt ovanligt att man inte har nått de mål som sattes upp från
början. Om det innebär att krav i kravspecifikationen inte är uppfyllda måste
dessa krav, i god tid, ha förhandlats om av projektgruppen. Vad som kan vara
viktigt, åtminstone om man vill ha nöjda studenter, är att även den revidera-
de uppgiften har känts meningsfull. Även om det ibland kan vara oundvikligt,
är det viktigt att resultatet inte framstår som ett misslyckande även om man
inte har nått ända fram. Att så heller inte blir fallet bygger till stor del på att
handledaren redan i ett tidigt skede har funderat ut alternativa strategier och
uppgifter. I [4, sid. 106] menar författaren att det är av misstagen som man lär
sig, så ett ” ’lagom’ misslyckat projekt är oftast det mest lärorika”. Även Bruner
[3] menar att det är viktigt att låta studenterna misslyckas, annars vågar inte
studenterna göra egna upptäckter eftersom det då finns en risk att det blir fel.
Givetvis är det en del i studenternas utbildning att de ibland ska känna en viss
osäkerhet när saker och ting inte går som de har tänkt sig. Det är dock inte lika
lätt att som handledare låta ett projekt misslyckas ”lagom” om det finns externa
intressenter. Både universitetets anseende och möjligheterna till framtida pro-
jekt hos företaget minskas om projektresultatet blir dåligt. I [1] kan man läsa
att det är viktigt att man i rollen som handledare ”vågar släppa på kontrollen”.
Detta håller jag delvis med om, men jag har också erfarenhet från grupper som
verkligen behöver att någon hjälper till att strukturera lösningen av problemet.
Att viss styrning behövs bekräftas av [4, sid. 104–105]. Det är alltså uppenbart

7



att ett situationsanpassat ledarskap är nödvändigt. Om det visar sig att den
tänkta lösningsgången inte håller kan olika saker inträffa, mycket beroende på
vilken typ av personer som är med i projektgruppen. Är projektmedlemmarna
drivande finns det en stor chans att de på egen hand hittar en alternativ lös-
ning. Är det så att det inte finns någon lösning på det ursprungliga problemet
så att själva uppgiften måste ändras är det dock viktigt att handledaren är för-
beredd så att även den nya uppgiften blir en lämplig uppgift. Om en sådan inte
presenteras kan även en viss hopplös stämning sprida sig i gruppen. Det är då
också viktigt att som handledare visa engagemang och positiv inställning till
uppgiften. Om projektmedlemmarna inte är av den drivande typen kan det bli
svårt att få dem att ta initiativ att hitta en alternativ lösning. Det också vara
svårt att motivera dem att ta nya tag efter en tidigare motgång.

4 Att handleda en uppgift utan facit
I detta kapitel summeras det som diskuterats i förgående kapitel och några
generella punkter presenteras vilka man som handledare bör tänka på när det
inte finns ett facit att tillgå.

• Att handleda i uppgifter utan facit kan ta tid, var förberedd på det.

– Beroende på gruppens förmåga och uppgiftens svårighetsgrad kan en
olika stor handledningsinsats krävas.

– Gör inte jobbet åt studenterna, det är din tid som går åt samtidigt
som studenternas jobb blir mindre självständigt. Studenterna ska få
lagom frihet i sitt jobb.

– Följ arbetet löpande så du är insatt när frågorna kommer och så att
du kan ligga ett par steg före.

– Ha regelbundna mötet för att försöka få en bild av hur arbetet går
samt för att pressa studenterna att jobba kontinuerligt.

• Försök vända avsaknaden av facit från att vara en nackdel till att bli en
fördel.

– Det är en nackdel att du inte kan ge så precisa svar på frågor från
studenterna.

– Det är en fördel att det finns en genuin avsaknad av svar, det är inte
bara så att handledaren medvetet inte svarar på frågor. Med rätt
studenter kan det göra att uppgiften upplevs som mer intressant och
spännande.

• När inte facit finns kan det vara en fördel att vara flera personer i lärartea-
met, men stäm av löpande med alla som direkt är inblandade i projektet
så att alla ger samma information.

• Välj gärna projekt nära din egen forskning

– Bra sätt att öka ditt eget intresse som handledare.
– Du får mer tillbaka för din spenderade tid.
– Kräver ofta mer av studenterna, se till att de klarar det.
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– Om projektet är inom ditt expertområde har du bästa tänkbara kom-
petens, bortsett från att du kanske inte vet svaret.

• Var noga med att fundera igenom vilken utrustning och litteratur som kan
tänkas behövas, den kan ta tid att få fram.

• Inge inte falska förväntningar. Var tydlig med att det är ett svårt problem
som du själv inte heller vet säkert hur det ska lösas, eller om det ens kan
lösas. Det är också viktigt för att studenterna ska utvärdera informationen
från dig kritiskt, vilket minskar risken för felaktiga lösningar.

• Dra lärdom av misstag och samla ihop tankar tills då en eventuell uppföl-
jare av projektet körs. Då har du redan en bit till ett facit.

5 Slutsatser
I den här rapporten har det diskuterats hur en handledare kan agera vid hand-
ledning av ett projekt där lösningen inte finns tillgänglig. Bland slutsatserna kan
nämnas att en uppgift utan facit kommer att ta mer tid att handleda än en med
facit, om resultatet ska bli lyckat. Det är alltså viktigt att vara införstådd med
att det tar med tid i anspråk. Två sätt att minska tidsåtgången som handledare
är att låta studenterna göra jobbet samt att välja en projektuppgift som ligger
nära den eventuella forskning som handledaren bedriver. Vänd avsaknaden av
facit till en fördel genom att verkligen låta studenterna jobba på egen hand
och använda sin upptäckarglädje. Det kan också vara klokt att samarbeta med
andra, både då valet av uppgiften görs och under projektets gång.
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