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Bakgrunn 

• Vært PhD student selv 
– Lært mye ved å bli veiledet av en meget god veileder (lege, psykiater, 

terapeut) 

• Har veiledet Master og PhD studenter i mange 

år 

• Vært med i mentor-programmet/UiO for 

kvinnelige forskere 
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Optimale kjennetegn ved en veileder 

• Gode kunnskaper om det vitenskapelige feltet 

og om rollen som veileder 

• Være i stand til å etablere en «arbeidsallianse» 

• Være i stand til å skape en veiledningskultur 

som omfatter trygghet, ærlighet og kritisk 

utveksling 

• Være i stand til å vise empati 
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Kjennetegn ved veiledningen 

• Både en profesjonell og en personlig relasjon 

• En «kjønnet» relasjon 

• En prosess med «ups and downs» 
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Gode kunnskaper om det vitenskapelige 

feltet og om rollen som veileder 

 
• Kunnskaper i generell vitenskapelig tenkning og 

resonering/argumentasjon 

• Gode kunnskaper på det spesielle, vitenskapelige feltet 

som PhD prosjektet omhandler 

• Grunnleggende kunnskap i metode og statistikk 

• Nok klokskap til å vite når en trenger metodisk og 

statistisk assistanse utenfra 

• Grunnleggende kunnskap i kommunikasjon 

• Grunnleggende kunnskap i menneskelig psykologi 
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Optimale faktorer i «arbeidsalliansen» 

• Felles målsetting  
– Gjelder både på kort og lang sikt 

– Bestemme sammen hvilke faktorer som er viktige mht å fullføre en god 

avhandling 

• Både en profesjonell og personlig relasjon 
– «Professionalism vs. amateurism» 

• Være i stand til å skape en veiledningskultur 

preget av trygghet, ærlighet og kritisk utveksling 

• Empati 

• Struktur 
– Jevnlige møter 

– Fleksibilitet 
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En «kjønnet» relasjon 

 
• Mannlig veileder og kvinnelig student 

– Prototypen på kjønnsproblematikk (f.eks. maktkamp, seksuell 

trakassering) 

• Kvinnelig veileder og mannlig student 
– Kan også skape problemer, men ikke så utbredt og/eller snakket om?? 

• Kvinnelig veileder og kvinnelig student 
– Felles verdier som kvinner, gjør veiledningen lettere?? 

• Mannlig veileder og mannlig student 
– Ikke nok emosjonell støtte?? 
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En prosess med «ups and downs» 

• «Ups and downs» kan ikke unngås i nære 

relasjoner 

• Emosjonelle «downs» uten spesielle faglige 

grunner (ulike personlige/private problemer etc.) 

• Faglige «downs» (motstand mot skriving, ikke aksept av 

artikler etc.) 

• Veileder bør «løfte» studenten, bør 

kommunisere at «downs» er normalt i et PhD 

løp 
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Konklusjoner 

• For å være en god veileder bør du være: 
– Klok 

– Kunnskapsrik 

– Empatisk 

– God lytter 

– Støttende og oppmuntrende 

– Kritisk 

– Hjelper å ha humor 

• En god veiledningssituasjon, selvfølgelig også 

avhengig av aktiv deltagelse fra studenten selv 
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Moral 

Velg din veileder,  

og din student,  

med stor omhu  

– om mulig 

10 



Takk for 

oppmerksomheten

og lykke til! 
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