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Resultat av evalueringar av Introduktionskurs för 
doktorander 
Naturvetenskapliga fakultetens Introduktionskurs för doktorander gjordes om i stora 

drag hösten 2018-våren 2019. Förändringarna svarade dels upp mot vad som 

framkommit i kursutvärderingar, dels mot behov som framkommit med hjälp av audit 

och kvalitetsutvärderingar för forskarutbildningen som genomförts 2016-2018. Ett 

rektorsbeslut innebar också att utbildning i etik skulle bli obligatoriskt för doktorander 

inom hela universitetet från och med 2019. Det senare löste fakulteten genom att 

vika en heldag till etik i den obligatoriska Introduktionskursen. 

Utvärderingar av tidigare introduktionskurstillfällen har pekat ut önskemål om mer 

interaktion i stället för rena föreläsningar och att korta ner vissa inslag, särskilt de 

som informerade om verktyg och olika slags stödfunktioner. Auditen med flera 

övergripande utvärderingar av forskarutbildningen synliggjorde behovet av att 

förbättra förståelsen för ISP som verktyg, att få djupare insikt om forskarutbildningens 

lärandemål och att medvetandegöra relationen mellan doktorand, handledare och 

examinator avseende förväntningar och roller.  

Påbörjat förändringsarbete H2018 

Ett så kallat ”Informationsmingel” infördes H2018. Skilda information (bra-att-ha men 

som delvis överlappar med GU-GF introduktionsdag) ges gruppvis under 15-20 

minuter, enligt ett rullande och intensivt schema. Kommentar sep 2018 ”Nice form of 

giving information”. Evalueringen av kursen H2018 visade dock behov av ytterligare 

förändringar. Summering:  

• Se upp för repetition från GU-GF introduktionsdag. 

• Se upp för repetition inom veckan. 

• Mer precisa föreläsningar, kortare och mer kärnfulla. 

• Mer inkludering och diskussion under föreläsningarna. 



(9) 
 

3 

• Framför allt etiken måste genomföras som workshop där deltagarna tvingas 

tänka över sin egen forskning. Se upp så inte alla exempel hämtas från 

medicinska forskningen.  

• Korta ner tiden, en vecka är för mycket. Samtidigt är 2-dagars-internatet 

mycket uppskattat och vissa uppskattade att kursen tar en hel vecka. 

 

Inkludera moment som:  

• Hur man skriver sin ISP i praktiken. 

• Tidsplanering och projektledning. 

• Kommunikationsfärdighet och presentationsteknik. 

• Något om hur man presenterar sig själv utåt, i till exempel plattformar som 

ResearchGate. 

 

Nytt upplägg från V2019: fokus på ISP, relation till 
handledaren och etik 

• ISP-föreläsningen dubbelt så lång för att möjliggöra hands-on-övningar. 

Deltagarna måste ha upprättat sin egen ISP innan de påbörjar kursen.  

• Fler informativa inslag har kortats ner och flyttats in i informationsminglet. 

• Färre föreläsare – mer fokus på några få inslag. Inga föreläsningar av 

framstående forskare inom något ämne (även om dessa uppskattats).  

• Etikutbildning under en heldag (eller lunch-lunch) med fokus på 

naturvetenskapliga exempel. Införde en workshop våren 2020 kring en fiktiv 

situation om ett etiskt dilemma. 

• Ordentligt med tid till inslaget ”supervising your supervisor”. Introduktion dag 3 

och redovisningar dag 4. En egen undersökning genomförs i tiden mellan 

kursdag 3 och 4, vilket möjliggjorts genom att  

• Kursen har delats upp i två block på 3+2 dagar. 
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Summering av kursutvärderingar och åtgärder 
V2019, H2019 och V2020  
Överlag visar kursutvärderingarna en mycket positiv respons till de tre senaste 

tillfällena av kursen. Ett försök fick dock kritik, som att under en och samma dag både 

ha ett längre pass om forsknings- och forskaretik mer övergripande och en timme om 

hur man vid GU arbetar med vetenskaplig oredlighet. Ett försök (våren 2019) att ha 

schemalagd tid för läsning av European Code of Conduct for Resarch Integrity 

ogillades också. Schemalagd tid för inläsning togs bort inför kommande tillfälle. I och 

med V2020 flyttade GUs arbete med vetenskaplig (o-)redlighet in i 

informationsminglet medan den övergripande etikundervisningen delades upp på två 

halvdagar.  

Ett par inslag i kursen får överlag mycket gott betyg och dyker upp som exempel på 

sådant deltagarna anser sig ha mest nytta av nu och i framtiden (ISP och 

informationsminglet), men nämns också (av andra svarande) som exempel på inslag 

som bör revideras (ISP) eller t o m kan tas bort helt (informationsminglet). 

Etikinslaget delar också deltagarna i två sidor där de flesta anser det som mycket 

intressant och värdefullt medan andra anser att etikinslaget bör kortas ner, revideras 

eller helt utgå.  

Inslagen How to teach in Science, How to build your network and reach out samt 

How to publish and communicate är odelat (i stort sett) mycket uppskattade. De har 

flera gånger lyfts fram som de mest värdefulla passen vid sidan om workshopen 

Supervising your supervisor. I och med att en ny pedagogikutbildning planeras, mer 

anpassad för Natfak, kommer passet How to teach in science plockas ur kursen, 

kanske redan från H2020.  

Vid varje kurstillfälle är det någon som uttrycker önskemål att få bättre stöd med 

Skatteverket, bankkonto och boende med mera i relation till att de nyss flyttat till 

Sverige. Det är möjligt att vi i kursen ska informera om att GU Welcome services 

finns, men inte lägga in det i schemat för alla.  
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Kursmoment V2019 H2019 V2020 
Informationsmingel 4,1 4,3 4,4 
ISP 4,2 3,7 4,4 
Etik 4,7 3,5 4,5 
GU council of misconduct 3,2 2,9 Del av 

minglet 
To teach in science 4,4 3,7 4,2 
Network and reach-out 4,7 4,5 4,6 
Publish and communicate 4,8 4,5 4,4 
Supervising your supervisor 4,6 3,8 4,0 

 
Förslag som enskilda deltagare uttryckt: 

• Arbeta mer direkt med ISP i stället för att tala om verktyget. 

• Skapa ”Bee hive” där man får tid att diskutera vad som framkommit i 

föreläsningarna. 

• Komprimera innehållet till två dagar. Lägg en tredje dag ett år senare för 

reflektion och repetition. Här kan nya doktorander träffa de som gick året 

innan.  

• Förlägg mer tid/fler moment till internatet. 

 

Utformning av evalueringar och kommunicering av 
resultaten 
Några kursplaner från Natfaks institutioner och Sahlgrenska akademin har studerats 

för att se hur kursevaluering genomförs och återkopplas. Exempel från MV: ”The 

results and possible changes in the course will be shared with the students who 

participated in the evaluation and to those who are beginning the course.”; exempel 

från SA: “The teacher responsible for the course compiles an analysis of the course 

evaluations and makes suggestions for the development of the course. Analyses and 

suggestions are conveyed to the students and published on the University of 

Gothenburg's learning platform.” 
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Att utreda för forskarutbildningsberedningen 
1. Hur ska vi tillgängliggöra resultat av kursevalueringar från Naturvetenskapliga 

fakultetens gemensamma kurser?  

2. Ska vi uppdatera frågeställningarna i evalueringsenkäten och ta fasta på det 

övergripande snarare än fråga om enskilda föreläsningar? Se exempel i 

bilaga.  
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BILAGA 
Introduktionskursen – evalueringsenkätens form  
I dagsläget sänds det ut två evalueringsenkäter, en för vardera av kursens två delar. 

En synpunkt från tidigare tillfälle handlade nämligen om att man efter del II, som 

infaller 2-4 veckor senare, inte kom ihåg vad man ansåg om olika moment i del I.  

Frågor i nuvarande enkät, del I: 

1. What do you think about the separate sections of the first part of the course 

(varje föreläsning uppradad)? Rate 1-5 (1= very poor; 2= poor; 3 = acceptable; 

4= good; 5= very good). 

2. Which sections do you find most helpful, now and in the long run (if you make 

an educated guess)? 

3. Do you think that something from this first part of the course needs to be 

revised or left out? 

4. Suggestion on how to improve the course, so far? Something missing? 

5. How did you like the conference facility Wallenberg Centre and the food during 

Monday-Wednesday? 

Frågor i nuvarande enkät, del II: 

1. How do you like the separate sections at the stay at Kristineberg/ Mariestad/ 

Tjärnö? (svarsalternativ och upplägg som fråga 1, ovan) 

2. What do you think about the following, regarding the stay at K/ M/ T? (The fact 

that two course days were spent outside of Gothenburg?; To go on a boat 

tour/do workshop in the crafts laboratory on Friday morning?; The food?; The 

rooms/beds?) 

3. How well was the full course organized? 

4. Which sections do you find most helpful, now and in the long run (if you make 

an educated guess)? 

5. Suggestion on how to improve the course? 



(9) 
 

8 

Ska man överge frågorna som riktar in sig på de specifika momenten och i stället 

övergå till Sahlgrenska akademins mall för evaluering av doktorandkurser? 

Frågor från Sahlgrenska akademins mall för forskarutbildningskurser 

1. I am in general satisfied with the course and what I have learned 

2. The aim of the course was clear 

3. The aim of the course was fulfilled 

4. The administration of the course was well carried through 

5. The teachers in general had a good pedagogic ability and showed interest in 

the students’ learning. 

6. The lectures were excellent 

7. The course literature was relevant in relation to the aim and purpose of the 

course 

8. The examinations were relevant in relation to the aim and purpose of the 

course 

9. The balance between theoretical lecture, group practices and discussions was 

good 

10. The content of the course is relevant to my research education 

11. I would recommend this course to doctoral students in my field of research 

12. The allocation of higher education credits was reasonable in relation to the 

workload 

… med svarsalternativ: 1 = Not at all, 3 = Neither not, 5 = Completely 

Natfak-mall för Kursutvärdering Student  

1. Lärandemål presenteras och en fråga gäller om man uppnått lärandemålen 

(var och en för sig) 1 = i mycket liten utsträckning; 2 = i liten utsträckning; 3 = i 

varken liten eller stor utsträckning; 4 = till stor del; 5 = i mycket stor 

utsträckning.  

2. Anser du att kursens uppläggning har inneburit att du fått tillräckligt med stöd 

för att lära dig ämnena? Svara med Ja/nej. Om nej, förklarar gärna 
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3. Har du genom kursens olika undervisningsmoment förbättrat dina färdigheter 

vad beträffar: (Kursansvarig väljer relevanta av:) kritiskt tänkande, 

experimentell design, laboratorieteknik, skrivande, muntlig presentation, 

grupparbete, litteratursökning, problemlösning, läsa vetenskaplig litteratur, 

digitala verktyg. 0 = vet ej. 1 = i mycket liten utsträckning; 5 = I mycket stor 

utsträckning.  

4. Hur många timmar har du totalt lagt ner per vecka för denna kurs? 

5. I vilken utsträckning bidrog följande undervisningsmetoder/-aktiviteter till ditt 

lärande under kursen? (exempel från kursen) 

6. Tyckte du att kursens olika undervisningsdelar (labbar, föreläsningar t.ex.) 

fungerade bra (interaktivt) tillsammans och bidrog till ditt lärande? (Ja/Nej). 

Om Nej, förklara varför. 

7. Fick du tillräckligt med ’feedback’ under kursens gång?  

8. Fick du tillräcklig information, var den enkel att hitta och tillgänglig i god tid? 

9. Vad är ditt övergripande (sammanfattande) intryck av kursen? (Kursen var 

svår; jag blev väldigt motiverad; Kursen var intressant; 

Undervisningskvaliteten var god; Labbassistenterna var hjälpsamma; Det var 

en respekterande och inkluderande miljö). Svarsalternativ 0 = vet ej; 1 = 

instämmer inte alls, 5 = instämmer helt.  

10. Kursens organisation och genomförande ska inte diskriminera eller kränka 

någon på grund av exempelvis kön, etnicitet, ålder eller familjesituation. Om 

du upplevt att diskriminering eller kränkande behandling har skett, beskriv hur. 

11. Övriga synpunkter? (t.ex. Vad i kursen var extra bra och är viktigt att behålla 

till nästa kursstart?, Vad skulle du vilja ändra i kursen till nästa kursstart? 

Anser du att du att dina tidigare kurser har förberett dig tillräckligt inför denna 

kurs?) 

12. Tycker du att examinationen svarade väl mot kursinnehållet? 
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