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ABSTRACT  
 
Previous studies highlight the importance of supervision in the process of writing a thesis. 
Through our study, we have identified a gap between what students and supervisors expect 
supervision to be, and how students and supervisors experience the supervision to be. By 
analyzing the discourses of students and supervisors, through representations of perceptions 
and meanings of supervision, we aim to address this problem. 
 
In this study, we principally contribute to an understanding of how the situation of 
supervision is constructed when students and supervisors meet. Where we by construction 
refer to how a certain situation is constructed when students and supervisors with their 
specific discourse foregather.  
 
The empirical study consists of observations of supervisory meetings between students and 
supervisors. To enable a discourse analysis, the empirical material has been sorted and 
categorized into four selected areas. By analyzing the students' discourse and the supervisors' 
discourse based on expressions, speech and how they talk together about supervision, we 
discovered a dissimilarity of how supervision is perceived and intends to aim. This, which 
further creates consequences when students and supervisor through discourse construct 
supervision as a situation.  
 
A conclusion to be drawn propose the fact that one construction of supervision will never be 
identical with another, or reach on certain correct construction. However, in this study, we 
have identified patterns in which way students and supervisors together construct supervision 
that can be presented into four different practices. These four practices are presented as: the 
conformed practice, the non conformed practice, the adapted practice and the co-creation 
practice. By identifying these four practices makes it possible to present how students and 
supervisors constructed supervision.  
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1.Inledning 
Tidigare litteratur har både ägnat forskning och studier till att understryka det faktum att 
handledning bör betraktas som en central roll inom uppsatsskrivandet. Till skillnad från andra 
yrkes och utbildningsrelationer, riktas strålkastare åt handledningens roll som en viktig aspekt 
av uppsatsens framgång, för att studenten vidare skall kunna slutföra sin utbildning (Ali, 
Watson, & Dhingra 2016; Krauss, & Ismail  2010).  
 
Dock finns det inga klara förhållningsregler till hur handledning skall gå till. Varje 
handledning är olik den andra och generella slutsater om hur handledning bör vara blir 
således svår att definiera (Alvesson, 2003; Lundin, 2003). Ofta identifieras en problematik i 
relationen mellan parterna som ingår i situationen handledning. Relationen mellan student 
och handledare betraktas därför ofta som komplex och dynamisk (Hemer 2012).  
 
Med hänsyn till tidigare litteratur identifieras denna problematik inom handledningstillfälle 
av bristande intresse och engagemang, olika syn på tillvägagångssätt, tidsaspekt samt 
frustration när kunskapsskillnader blir för stora utifrån både student och handledares 
perspektiv (Gratrix & Barrett 2017; Krauss & Ismail 2010). En stor del av problematiken 
tycks grunda sig i vad man som student respektive handledare har för förväntningar över vad 
handledning bör vara (Grant 2005).  
 
Vidare, mer utvecklat så sätts student och handledares förväntningar av handledning först i 
konflikt när parter under situationen handledning representerar sin egen förväntan genom 
språket. Detta på vilket sätt student och handledare talar under handledningen i form av 
bilder, meningsskapande och historier ger olika versioner av handledning innebär. Dessa 
versioner kommer vi att betrakta som olika diskurser. Två  olika diskurser kan därmed visa 
olika meningar och handlingar som möjliga och relevanta för en  given situation (Jörgensen & 
Phillips 2000). Detta framstår som en stor utmaning. Båda parter ska kunna mötas inom det 
vetenskapliga samtalet och kommunicera inom ett delat språk (Krauss & Ismail 2016; Styles 
& Radloff 2001). Då situationen handledning tillsammans konstrueras av både student och 
handledare, tycks problematiken istället uppstå när två olika diskurser, en genom studenter 
och en genom handledare, kämpar om situationens betydelse (Jörgensen & Phillips 2000; 
Stenström 2003). 
 
Med grund i diskursteori kommer vi i denna studie att tolka hur parterna, student och 
handledare konstruerar situationen handledning. Genom sina givna roller representerar 
student och handledare varsin diskurs. Denna studie ämnar således till att identifiera hur de 
förhåller sig till varandra under denna givna situation. Vad de olika diskurserna har för 
påverkan i den gemensamma konstruktionen av handledning.  

 
 

 



 

2. Bakgrund 
God handledning beskriver Grant (2003) som det centrala för att studenten ska lyckas med 
sin studie. Även Gatrix och Barrett (2016) beskriver att god handledning i relation till 
uppsatsskrivandet som en stor hjälp när studenter ska fullfölja sina studier. Vad god 
handledning innebär är dock inte lika självklart. Konstruktionen av handledningen sker först 
när student och handledare möts. Det är då parterna tillsammans ska skapar innehåll runt 
handledning och vad den ska innebära för dem.  
 
Denna studie avgränsas till Örebro universitet och kursen ”Företagsekonomi, uppsats, 
kandidatkurs”. Innan kursen startar, får både student och handledare tillgång till ett 
styrdokument som Örebro universitet valt att kalla “anvisningsdokument”. Detta dokument 
agerar som en slags guidebok för vad uppsatsen skall innehålla, övergripande krav samt 
beskriva arbetsgången för skrivprocessen. Anvisningsdokument på 44 sidor skall alltså 
rymma information som anses nödvändigt för både student och handledare att känna till 
innan uppsatsskrivande sätter igång. Innan det första mötet sker har parterna tillgång till det 
här anvisningsdokumentet. Av de 44 sidorna så handlar en sida om handledarens roll och 
handledningens syfte.  
 
I anvisningsdokumentet beskrivs att den löpande handledningen främst sker i seminarieform 
men att den även kan kompletteras med individuell handledning i “större eller mindre 
omfattning”  (Kursanvisning VT18). Det finns även allmänna tips inför den individuella 
handledning, tips som att välja konkreta frågor att diskutera, komma överens om utsatt tid 
och anteckna under mötet. Det framgår även tydligt att handledaren inte är någon fri resurs 
utan att det finns visst antal timmar för varje uppsatsgrupp. Vidare beskrivs handledaren som 
“...en resurs som författarna kan utnyttja i arbetet med uppsatsen (liksom de kan utnyttja 
andra resurser vid universitetet som biblioteket, databaser, datorer)”  (KA VT18).  
 
Trots detta ringa utrymme som tilldelas definitionen av vad handledningen innebär så tyder 
tidigare litteratur på det motsatta. I studier finns en entydighet om att handledningen är 
central för uppsatsskrivandet. Handledning är starkt kopplad till studentens grad av 
effektivitet och tillfredsställelse för att med framgång kunna genomföra sin studie (Krauss & 
Ismail 2016).  
 
Att det finns problematik med handledning har identifierats i tidigare studier och litteratur 
både ur studenters och handledares perspektiv. Det uttrycks att handledning kan uppfattas 
som svår att utveckla och underhålla på grund av interpersonella skillnader, brist på 
motivation och engagemang samt tillgänglighet avseende tid (Gatrix & Barrett 2016). I 
tidigare kursutvärderingar från Örebro universitet har studenter uttryckt ett missnöje på grund 
av skiftande engagemang, dåligt insatta och ojämn tillgänglighet hos handledare 

 
 

 



 

(Kursvärdering HT16; Kursvärdering VT17; Kursvärdering HT17) . Även bristande kunskap 
och kompetens hos studenter ses som ett problem som skapar skillnader i vad man förväntas 
utifrån handledning och stöd (Turner 2015). Handledningen präglas således av en ovis makt 
och social dynamik mellan handledare och student (Sherrie 2017).  

2.1 Språkets betydelse  

Arbetet med en uppsats kan ses som en första konfrontation med det vetenskapliga språket 
som ska mötas publikt. Det är även första gången som en student ska leva upp till de lärdas 
ord för att uppsatsen ska ses som allmängiltig. Att skriva uppsats handlar till stor del om att 
upptäcka skrivandet och ordets makt (Colla & Corvellec 2003).  
 
Språket är en del av vetenskapens legitimitet och utgör ett särskilt samtal. Det vetenskapliga 
samtalet kräver sitt eget språk med sina specifika ord och uttryck. Genom det avgränsade 
språket utgör det vetenskapliga samtalet en lingvistisk barriär där endast de som behärskar 
språket har tillträde (Salzer-Mörling 2003). Språket tycks alltså både inkludera, men även 
exkludera vilket är avgörande för studenten som för första gången ska ta ett stort kliv in och 
ta plats inom dessa samtal.  
 
Salzer-Mörling (2003) menar att det inte bara handlar om att kunna de “rätta” orden eller 
uttrycken utan att det i än högre grad handlar om att kunna använda rätt uttryck i rätt situation 
för att göra sig förstådd. För att en student ska våga ta plats och uttrycka sig så måste 
studenten behärska det vetenskapliga språket, annars finns det risk för att bli utestängd från 
det vetenskapliga samtalet. För att få studenter att våga kliva in i det vetenskapliga samtalet 
är det viktigt att handledare främjar en tydlig kommunikation under processens gång. Det för 
att båda parter ska kunna mötas inom det vetenskapliga samtalet och kommunicera inom ett 
delat språk (Krauss & Ismail 2016; Styles & Radloff, 2001). 
 
Dock kan det framstå som en stor utmaning då det är svårt att tolka och förstå vad andra har 
sagt eller skrivit. Stenström (2003) menar att språket är det främsta tanke-verktyget i 
uppsatsskrivandet. Men samtidigt anser hon att språket i mångt och mycket är som ett ostämt 
instrument. Då varken metodböcker eller kurser under utbildningen omfattar språkets 
betydelse, så är det sälla studenten får tillfälle att öva på sin uttrycksförmåga. Hon skriver 
“Det är som att man skulle lära balettelever allt om balett man aldrig låta dem dansa före 
själva slutprovet. Och först då ge dem kritik, beröm eller råd vad det gällde själva dansen” 
(Stenström 2003).  
 
Språket tycks alltså inte vara helt enkelt att rå sig på, varken i själva skrivandet med 
uppsatsen och inte heller i samtalet då student och handledare ska mötas i kommunikationen 
under handledning. Det finns alltså stor anledning att studera språket i just detta 
sammanhang, vilket denna studie ämnar att göra genom olika diskurser.  

 
 

 



 

2.2 Diskursens betydelse  
Språket agerar inte bara som en medlare för informationsspridning eller ett uttryck av 
förväntan, utan språket och dess praktik agerar även som en motor för hur individer 
konstruerar den sociala världen. Med hjälp av språket skapar vi representationer som kan ses 
som versioner för vad vi uppfattar. Då vår omgivning ständigt förändras skapar vi även nya 
uppfattningar av vad vi tolkar som verkligt (Jörgensen & Phillips 2000).  
 
Det diskursiva handlandet, på vilket sätt man uttrycker sig om något, kan även ses som en 
form av socialt handlande. Hur vi handlar och agerar inom vår diskurs i sociala möten är 
avgörande för hur vi konstruerar en given situation. Hur vi tillsammans skapar en gemensam 
situation och bestämmer vad den ska innebära. Denna konstruktion skapas när två parter 
berör och talar om en given situation, vilket i det här fallet görs genom parterna studenter och 
handledare. På vilket vis studenter och handledare agerar kan både bero på konkreta och 
individuella förväntningar men kan även vara socialt knutna till sin specifika roll (Jörgensen 
& Phillips 2000).  
 
I den här studien antas studenter stå för en diskurs och handledare för en. Det antagandet 
bygger på deras sociala roller och de förväntningar som finns på dem kopplat till handledning 
under uppsatsskrivandet. Förväntningar kommer att presenteras i nästa avsnitt för att ge en 
förståelse för de specifika roller som student och handledare har och som har betydelse för 
det diskursiva. Dessa förväntningar är bundna till ett språkligt sammanhang och ger sig till 
uttryck vid samtal och är därmed viktiga i relation till förståelse för diskurserna. Att student 
och handledare ska mötas i situationen handledning genom varsin diskurs som ger sig till 
uttryck på olika sätt skulle kunna ligga till grund för den problematik vi uppmärksammat.  
 
Booi Hon Kam (1997) framhäver att den problematik som framhävs inom handledning ofta 
uppstår utifrån studenter och handledares skilda förväntningar på handledning i allmänhet. 
Men även på skilda förväntningar på varandra synnerhet. Denna problematik kan definieras 
som konflikterande diskurser. Olika diskurser kan därmed visa på olika handlingar, 
uppfattningar och meningar som möjliga och relevanta vid en given situation, vilket vidare 
får sociala konsekvenser (Jörgensen & Philips 2000).  
 
Själva konstruktionen av handledning som given situation är inte en totalt regelbunden. 
Studenter och handledare, genom sina diskurser kommer ständigt att konstruera nya 
uppfattningar för vad handledning innebär (Lundin 2003). Hur konstruktionen sker kommer 
att påverkas av en underliggande social struktur som redan finns (Bui 2014). Själva ordet 
handledning har redan flera definitioner innan student och handledare möts och enligt Lundin 
(2003) präglas handledning av handledaren som den aktive, överordnade och studenten som 
den underordnade, passive. Språkbruket kan därför ses som en diskursiv kamp där de olika 

 
 

 



 

diskurserna för student och handledare konkurrerar om att definiera vad handledning innebär 
(Jörgensen & Phillips 2000). 
  
Innan uppsatsen fortsätter och problematiserar handledningen ytterligare följer ett avsnitt som 
handlar om förväntningar. Vi har valt att beskriva de förväntningar som studenter och 
handledare själva har på de olika rollerna i handledning. Förväntningarna kommer inte få 
något större fokus i denna studie, men då de ligger till grund för det diskursiva, önskar vi 
konkretisera dessa ytterligare. Det kan ge dig som läsare en bättre bakgrundsförståelse till 
varför de talar utifrån differenta diskurser och inte delar samma diskurs avseende 
handledning. Det framhäver även vårt val av att dela upp studenter i en diskurs och 
handledare i en. Här presenterar förväntningarna utifrån tidigare litteratur som berört ämnet 
uppsatsskrivandet samt förhållandet mellan studenter och handledare. Avsnittet belyser vad 
de själva säger om förväntningar på respektive part då vi i denna studie vidare kommer att 
observera just dessa parter i denna studie. Efter det här avsnittet följer ett avsnitt om tidigare 
litteraturs bidrag och därefter fortsätter studiens problematisering.  

2.3 Förväntningar på handledare och student 

De flesta studier bygger på kvalitativa metoder där både studenter och handledare intervjuats 
eller observerats i olika situationer under uppsatsskrivandet. Återkommande tema i 
litteraturen är att tala om hur de ser på förväntningar på rollen som student och handledare, 
samt förväntningar på handledning i sin helhet. Nedan sammanfattas de förväntningar som 
finns på både student och handledare.  
 
En del av de förväntningar som ställs på handledare handlar om den tekniska aspekten. 
Salzer-Mörling (2003) som själv varit student samt handledare beskriver att en “god 
handledare ska kunna ge doktoranden svar på tekniska frågor kring avhandlingsprocessen” 
och hänvisar till att handledare måste kunna förklara de krav som ställs samt hur tiden 
disponeras på bästa sätt. I handledarens roll ingår även att kunna ställa relevanta frågor, 
frågor som kan bidrar till reflektion och ny utvecklad kunskap. Det handlar om att hjälpa 
studenter att sålla mellan intressanta och mindre intressanta vägval som studenten ställs inför 
och kan leda till insikter och resultat (Strannegård 2003). Det finns även en förväntan från 
studenter att handledaren ska ge konstruktiv feedback, ha god förståelse och kunskap om att 
forska samt vara pålästa inom det forskningsfält som studenterna behandlar (Nasir & Masek 
2015; Bui 2014). Att handledaren är någorlunda insatt i ämnet och visar lite intresse (KV 
VT16).  
 
Strannegård (2003) hänvisar till Larry Cummings, en eftertraktad handledare som menar att 
“självklart skall handledaren också ge intellektuell vägledning, stöd och uppmuntran 
rörande forskningsfråga, metod, analys, upplägg etc” . Han går även så långt som att säga att 
handledaren dessutom måste vara ett stöd på det personliga planet. Strannegård (2003) 
beskriver det som “att handleda innebär att hålla någon i handen och hjälpa denne framåt” .  

 
 

 



 

 
Studenter framhäver att de förväntar sig att handledaren är kollegial, öppen och stöttande 
(Nasir & Masek, 2015). Studenter vill även se vilja och engagemang men även att 
handledaren visar förståelse. Att kunna ha förtroende och lita på sin handledare lyfts fram 
som viktiga faktorer för en god relation (Gratrix & Barrett 2016). Vidare tycks både studenter 
och handledare förespråka att relationen är ytterst viktig och att samspelet mellan parterna 
fungerar.  
 
Inför ett möte förväntar sig studenter att handledaren ska vara påläst inom deras 
forskningsområde samt deras producerade text. Att handledaren tar sig tid för möten när 
behovet finns samt att mötet sker på bestämd tid (Nasir & Masek, 2015).  
 
Studenter anser i Krauss och Ismails (2016) studie att det är viktigt att man delar språket 
inom forskningen, alltså att handledare är proaktiv och främjar tydlig kommunikation under 
processens gång. Att kunna ge feedback på ett snyggt och konstruktivt sätt och inte så att det 
upplevs som hånfullt mot oss studenter (KV VT15). 
 
Det finns alltså höga förväntningar på den tekniska supporten men minst lika höga 
förväntningar på det emotionella stödet (Ali, Watson & Dhingra 2016). Salzer-Mörling 
(2003) som agerat handledare menar att trots vilken roll handledare än spelar så är uppgiften 
att lotsa studenten, oavsett om det är som mentor, vägledare, guide eller terapeut. Dock 
upplever hon en problematik i att det “å ena sidan förväntas handfast vägledning, å andra 
sidan söks frihet och självständighet”.  Begreppet handleda innebär dessutom att det “finns en 
skillnad i auktoritet, hierarki eller kompetens”  (Strannegård 2003).  Handledare tycks alltså 
själva anse att det finns en svårighet i att tillgodose den roll med dess förväntningar som finns 
på handledare.  
 
Att studenter ska ta det absoluta ansvaret över sitt eget arbete är en förväntan de flesta 
handledare verkar vara överens om (Gunnarsson Jonasson & Billhult 2013; Nasir & Masek, 
2015). Även om studenter får hjälp av sin handledare så ska de inte förvänta sig att bli 
serverade med silversked (Bernard & Gill 2008). Handledare anser att studenter förväntas 
arbeta självständigt och fatta avgörande beslut på egen hand.“Expected to work and think 
independently and should not, therefore, expect their supervisors to make key decisions such 
as methodological choices” (Bernard & Gill 2008). Studenter ska även komma med egna 
ideer, val av ämne samt utveckla sin egen utgångspunkt i forskningen (Bui 2014). Det finns 
även förväntan om att studenten själva skall besitta en viss kunskapsnivå och kapacitet för att 
kunna ta sig an processen. Samt att de har goda språkkunskaper (Johnson, Lee & Green, B. 
2000; Nasir & Masek, 2015).  
 
Handledaren anser även att studenten ansvarar för att uppnå de krav som kursen ställer samt 
att de är klara till utsatt tid. Det förväntas även att studenten deltar på både bokade 

 
 

 



 

handledningsmöten och del-seminarier då de får tid att möta sin handledare (Severinsson 
2015; Nasir & Masek, 2015). Det anses vara studentens eget ansvar att ta den initiala 
kontakten med handledare och boka in möten (KA VT18). Vid möten för handledning 
förväntas det att studenterna håller utsatt tid och att de själva ansvara för att notera det som 
sägs. Handledare menar även att de vill se att studenten tar till sig den feedback som ges samt 
att de arbetar konsekvent, självständigt och har egen motivation (Nasir & Masek, 2015).  
 
Bui (2014) beskriver handledare från sin studie, där författaren reflekterat över att studenters 
empati, självmedvetande, sociala förmåga och sakkunskap som viktiga aspekter för att kunna 
förmedla sitt syfte och vision. Empatin är även viktig för att kunna ha förståelse för andras 
perspektiv, till exempel för en handledares förväntningar vad det gäller mån av tid (Bui 
2014).  

2.4 Studenters kursvärderingsresultat 
Det utvärderingsresultat från Örebro universitet mellan åren 2014 till 2017 avseende 
kursvärdering från kursen “Företagsekonomi C, Uppsats, 15 hp” , presenterade både positiva 
och negativa omdömen. De fritextsvar som studenter lämnat visade på en majoritet av negativ 
kritik och förbättringsområden avseende kursen. Dessa omdömen kan kopplas till den 
problematik som tidigare studier och litteratur även påpekat.  
 
Den största delen av kritiken, och vidare förbättringsområde, som studenter lämnat handlar 
om handledarens engagemang och handledartid. Studenter påpekar besvikelse över att 
handledare inte varit insatta och intresserade av uppsatsen i fråga. Det kan handla om att 
handledare inte varit förberedda genom att ha läst igenom studenters uppsats till 
handledningstillfället, bristande feedback eller en vilja av att ens vara handledare. Vilket 
studenter vidare har uppfattat som ett stressmoment och försämrat stöd inom 
uppsatsskrivandet (KV VT15; KV HT16). 
 
Vidare uttrycker studenter en önskan om en mer aktivt insatt handledning, vilket även ger sig 
i uttryck då studenter gjort jämförelser mellan handledare. I många av kursutvärderingarna 
uttrycker studenten en önskan om att alla uppsatser skall ges lika mycket tid och engagemang 
(KV VT15; KV HT15; KV HT16; KV VT17; KV HT17).  
 
En stor del av kritiken som studenter lämnar handlar om tidsaspekten utav handledningstid. 
Många av studenterna uttrycker att man fått för lite handledningstid, att handledare inte finns 
tillgängliga, och skillnader i handledningstid, mellan studenter (KV HT16; KV VT17; KV 
HT17).  
 
Avseende det support studenter förväntas få från sin handledare råder det delade meningar 
om. En del studenter uttrycker en oro över att inte få det stöd man behöver som novis inom 
uppsatsskrivandet, medan andra studenter istället tycker att handledare snarare tagit över 

 
 

 



 

studentens beslut och med järnhand beslutat vad som är rätt och fel. En del studenter har känt 
sig kränkta efter att ha efterfrågat feedback och fått till svars att arbete är "studenternas egna 
ansvar" och att "arbetet ska vara självständigt" (KV HT14, KV VT15; KV HT16; KV VT17; 
KV HT17).  
 
Det faktiska support och stöd studenter sedan fått av handledare påpekas även det. Studenter 
uttrycker en förväntan om att handledare skall ge liknande rekommendationer och ställa lika 
krav. Studenter beskriver även en förväntan om att handledare skall vara ämneskunniga inom 
valt studieämne såväl som val av metod. Denna förväntan tycks i vissa fall ej mötas av 
handledare, vilket även uttrycks som kritik i kursvärderingar. Studenter beskriver en 
otydlighet i support, bristande kunskap och intresse inom studentens studieämne. Vidare 
tycks detta lämna en besvikelse över vad studenter egentligen hade önskat i sin handledning 
(KV HT14, KV VT15; KV HT15; KV HT16; KV VT17; KV HT17).  

2.5 Litteraturens bidrag 
Med hänsyn till tidigare litteratur och studier finns ett konstaterande över problem som 
uppstår när förväntningar för handledningen inte möts. Litteratur har visat på en upplevd 
problematik som antar både studenter, likväl handledares perspektiv.  
 
Genom kvalitativa studier med intervjuer som central empiriinsamling har tidigare litteratur 
samlat upplevelser från aktörer som är uppe i processen, men även vad aktörer upplevt av 
handledning i efterhand. Det är utifrån dessa upplevelser som en uttryckt problematik vuxit 
fram. Resultaten av dessa studier har skildrat relationen mellan student och handledare som 
det problematiska. Med fokus på relationen har slutsatser således försökt bringa lösningar till 
problematik som definieras av relationen.  
 
Gemensamt för tidigare litteratur har även varit studiens avgränsning till att endast studera 
relationen, det interpersonella förhållandet som sker under handledning. Således har insamlat 
material utgått ifrån känslor hos de medverkande, efterkonstruerad uppfattning utav 
situationen och aktörernas personliga bild utav vad som sker under handledning. Studier har 
på så vis endast undersökt efterkonstruktioner av handledning, men inte i stunden när 
handledning konstrueras.  
 
Vidare har den litteratur av artiklar och tidigare studier avsett både doktorander, men 
framförallt kandidatstudenter. I mångt och mycket liknar dessa situationer varandra. Men 
avseende vår studie finns det några skillnader som bör beaktas. En doktorands uppsats är 
betydligt mer omfattande, som pågår under en längre process. Doktoranden har även skrivit 
uppsats tidigare och gått igenom en liknande process av att handledas. Genom att vara 
selektiva och kritiska till vald litteratur finner vi inte några problem avseende dessa skillnader 
när vi väljer att göra en diskursanalys.  

 
 

 



 

2.5 Frågeställning och syfte  
Utifrån den presenterade bakgrunden, tycks en identifierad problematik inom handledning 
grunda sig i diskursiva skillnader inom en given situation. Flertal utvärdering utav kursen 
uppsatsskrivande har belyst ett missnöje avseende just handledning. Missnöjet är ofta kopplat 
till kunskapsskillnader, bristande engagemang och tidsaspekt (KA VT18), vilket även är den 
problematik som har lyfts upp i tidigare studier.  
  
Följden blir att mötet mellan student och handledare blir oförenligt och att parternas 
förutsättningar sätter sin prägel på konstruktionen. I gapet mellan vad handledning förväntas 
vara, för att vidare upplevs vara, skildrar en osäkerhet för vad konstruktionen egentligen 
kommer att innebära. Två  olika diskurser kan därmed visa olika meningar och handlingar 
som möjliga och relevanta för en  given situation. Det problem som uppstår ger sig tillkänna 
först när respektive part med sina förväntningar möts och delade meningar om vad 
handledning således upplevs vara förenas. Att student och handledare med varsin diskurs och 
egen representation skall mötas i situationen handledning, skulle kunna ligga till grund för 
den problematik vi uppmärksammat. Därav ser vi ett behov av att studera 
handledningstillfället. Utifrån bakgrund och problemformuleringen intresserar vi oss för att 
studera följande frågeställning: 
 
Hur konstruerar student och handledare situationen handledning?  
 
Syftet är, med stöd i diskursteorin analysera hur diskurserna gemensamt konstruerar 
handledning. Studien avser till att studera handledningstillfällen då det är i den situationen 
som diskurserna möts samt själva konstruktionen sker. Intresset ligger i att studera vad som 
sker, vilka uttryck som ger sig tillkänna och hur parterna talar vid mötet, alltså hur deras 
vardera diskurs ger sig till känna under situationen handledning.  

2.6 Studiens bidrag 

Studien kommer framförallt att bidra till förståelse för hur situationen handledning 
konstrueras när student och handledare möts. Där konstruktion  syftar till hur en given 
situation skapas när två parter berör och talar om handledning. Studien ämnar således till att 
studera varför det uppstår problematik mellan student och handledare vid handledning då det 
kan ha stora konsekvenser på uppsatsskrivande i sin helhet. Därav anser vi att det finns ett 
stort behov av att studera situationen handledning.  
 
Denna studie anta dock ett annat perspektiv än vad man gjort i tidigare studier. Tidigare 
litteratur har antagit ett funktionalistiskt perspektiv där målet har varit att förklara och hitta 
konkreta “lösningar” av samma problem som även vi identifierat. Då problemet först uppstår 
när respektive part med sina förväntningar möts och ska konstruera handledning så kommer 

 
 

 



 

studien omfatta själva mötet. Genom att studera mötet utifrån en diskursteori så antas ett mer 
tolkande perspektiv för att skapa förståelse för problematiken. Med denna studie önskar vi 
som författare diskutera problematiken av handledning som konstruktion på ett mer 
övergripande plan än vad som tidigare gjorts.  
 
Intresset för den givna situationen handledning grundar sig i den presenterade problematiken 
men även i den situation som vi själva befinner oss i som studenter, samt den institution 
handledning sker inom. Den situation som handledare och student är högst involverade i och 
berör, samt berörs utav, lämnas trots detta utav ett bristande utrymme för att diskutera hur det 
bör gå till. Detta är något vi med denna studie vidare vill lyfta fram och uppmana till. Vi ser 
lämpligheten i att anta denna ämnesdidaktiska problematik inom disciplinen 
företagsekonomi. En stor del av företagsekonomin, speciellt inom inriktning organisation och 
ledarskap studerar frågor som rör individer, socialisering och hur ledarskap bedriv i det 
dagliga arbetet. Organisationsforskning är således väl förekommande vid studier över, och 
hur arbete och ledning bedrivs inom institutionaliserade miljöer (Strannegård 2003).  
 
Ämnesdidaktik handlar om lärande i relation till kunskapstraditioner, normer, institutionell 
inramning samt handlingsutrymme (Nationalencyklopedin u.å.). Vilket går i linje med vad 
som skall studera i denna studie. Ämnesdidaktiken har en tvärvetenskaplig natur och 
beroende på vilket kunskapsintresse, frågeställning eller metod som används kan 
ämnesdidaktiken knytas till valt forskningsområde (Linköping universitet. u.å). Didaktiken 
omfattar såväl kunskaper och färdigheter som hur man utvecklar förmågor och identitet (NE. 
u.å.).  
 
I likhet med didaktikens omfattning rymmer mycket av vårt valda forskningsområde 
företagsekonomi det område som organisationsforskning berör. Ämnesdidaktiken är även en 
återkommande diskussionspunkt på föreningen FEKIS (Företagsekonomi i Sverige) årliga 
träffar. Där man vid 2016 ämneskonferens bidrog med ett inslag rörande sessionen “Att 
handleda svåra doktorander” och 2017 diskuterade istället den problematiska handledaren vid 
sessionen “Nej, det går inte bra!: Doktorandombudsmannen rapporterar om den 
problematiska handledaren”. (FEKIS 2017). Detta påvisar dess självklara plats inom 
företagsekonomiska ämnet men också dess aktualitet.  
 
Då vår frågeställning syftar till att studera konstruktionen av en given situation utifrån 
differenta diskurser, ligger fokus främst på att identifiera problematiken som uppstår när två 
diskurser förenas. Vi väljer således inte att studera handledningen i synnerhet utan 
konstruktionen av handledning. Därmed skulle denna studie även kunna lämpa sig vid 
liknande dilemman och vidare skapa en förståelse till varför en problematik kan uppstå. När 
olika diskurser möts kämpar de om att slå fast ordets betydelse vilket sker dagligen i vår 
vardag. Denna studie kan på så vis vara till hjälp för att förstå varför problematiken inte 
uppstår på grund av en situation utan snarare i konstruktionen av en situation.  

 
 

 



 

2.Teoretisk utgångspunkt 

En teori anlägger inte bara ett perspektiv på en företeelse, den tenderar också att definiera 
företeelsen i sig. Var problemformulering vilar på ett teoretiskt underlag, och denna 
omständighet ger inte bara studien en riktning; den beskriver också befintlighet: var  skall vad 
beskrivas och analyseras?  
 
För att besvara studiens presenterade frågeställning kommer diskursanalys ligger till grund 
som teoretisk utgångspunkt. Avsnittet kommer att inledas med att motivera vårt val av teori 
för att sedan beskriva generell diskursanalys och därefter avgränsas till diskursteorin som 
vald referensram är konstruerad efter. Diskursteorin kan på så sätt ses som en av flera grenar 
inom det diskursanalytiska fältet. Vi har valt att tydligt presentera vår teoretiska utgångspunkt 
då det är avgörande för vår position och de antaganden vi gör under studien. Genom att 
presentera val av teori och ge en genomgång över studiens grundläggande antaganden vill vi 
öka trovärdigheten av vår studie samt tydliggöra vad som kan ligga till grund för de 
avgränsningar som görs i denna studie.  
 
Salzer-Mörling (2003) beskriver i sitt kapitel i antologin Avhandlingen. Om att formas till 
forskare  språkets betydelse och symbolik som upprättelse för vad som skulle kunna kallas ett 
“symboliskt staket”, vilket drar gränsen för vetenskap och inte vetenskap, teori och praktik, 
vetande och tro. Vidare skildrar Colla & Corvellec (2003) ur samma antologi, vikten av att se 
diskurs och talhandlingar som aktiva producenter till att förmedla förståelse. “Vi producerar 
den vetenskapliga talhandlingen genom utbytet av fysiska talhandlingar. Därigenom 
aktiverar vi det vetenskapliga språket och producerar vetenskap”.  
 
För att kunna studera handledning på ett mer övergripande plan genom att anta handledning 
som en social konstruktion, finner vi lämpligheten i att anta en diskursanalys. Syftet med en 
diskursanalys är att “kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska 
fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem 
som naturliga”  (Jörgensen & Phillips 2000).  
 
Att anta en diskursanalytisk utgångspunkt skulle således kunna betraktas som en 
paketlösning. Diskursanalytiska angreppssättet omfattar både en teoretisk och metodisk ram 
(vilket vi berör längre ner i detta avsnitt). Genom att anta den paketlösning som 
diskursanalytiska fältet erbjuder, innebär också att man accepterar de filosofiska premisser 
angående språkets roll som social konstruktion (Jörgensen och Phillips 2000). Med hänsyn 
till studiens syfte och dess frågeställning: “hur konstruerar student och handledare situationen 
handledning?”, omfattas situationen handledning som en social konstruktion. De parter som 
omfattas i denna studie, student och handledare, är de som konstruerar situationen.    
 

 
 

 



 

Jörgensen och Phillips understryker avslutningsvis med att framhäva möjligheten i att skapa 
sitt eget “paket” av diskursanalys genom att kombinera element från olika diskursanalytiska 
perspektiv, likväl som att inkludera andra lämpade metoder till det diskursanalytiska. 
Eftersom diskursanalys lämpar det sig alltså väl att koppla samman både teori och metod 
(Jörgensen & Phillips 2000; Burr 2003), finner vi även lämpligheten i att inkludera en metod 
inspirerad av innehållsanalysen för att skapa struktur i vår diskursanalys.  

2.2 Diskursanalys  
En diskurs kan beskrivas på många olika sätt men en övergripande definition presenterar 
Jörgensen och Phillips (2000) som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen).  Något mer specifik definition ger Burr (2003) som argumenterar för att 
diskurs refererar till meningsskapande, metaforer, representationer, bilder, historier, 
uttalanden som tillsammans producerar en viss version av en händelse. Det hänvisar till en 
bild som målats upp av en händelse, person eller en grupp utifrån hur bilden representeras i 
ett visst ljus  och det är just denna definition som vi kommer att anamma i denna studie.  
 
Ordet diskurs kan även tolkas som ide om att språket är strukturerat i olika mönster som vi 
följer när vi agerar i sociala sammanhang. Diskursanalysen skulle på motsvarande sätt vara 
en analys av just dessa mönster (Jörgensen & Phillips 2000).  
 
Diskursanalysen kommer antas i denna studie som utgångspunkt både i teori och metod, då 
den lämpar sig väl för undersökningar av kommunikationsprocesser i olika sociala 
sammanhang. Många nya angreppssätt inom diskursanalysen har en socialkonstruktionistisk 
grund och innehåller filosofiska, teoretiska och metodiska modeller som omfattar premisser 
om språkets roll i den sociala konstruktionen. Språket hjälper oss skapa representationer för 
vad verkligheten innebär, och är alltså inte speglingar av något som redan existerar, utan det 
är språkets representationer som hjälper oss producera den (Jörgensen & Phillips 2000).  
 
I diskursanalys lämpar det sig alltså väl att koppla samman både teori och metod (Jörgensen 
& Phillips 2000; Burr 2003). Diskursanalysen föreslår en teoretisk utgångspunkt med även en 
grund i hur metod kan utföras i linje med teorin. Detta kommer vi ta i beaktande när vi utför 
vårt fältarbete som kommer bygga på en kvalitativ undersökning genom observationer av 
möten mellan handledare och studenter i handledningssituationen.  
 
Vidare kommer vi i denna studie att tillämpa diskursteorin, vilket är en av många 
angreppssätt inom diskursanalysen. Diskursteorin kommer att ligga till grund för denna 
studies föreställning om hur språk och subjekt kan förstås, samt vilka uppfattningar diskurs 
har i den sociala praktiken. Diskursteorin avgränsar studiens analys samt står för valt 
metodologiska perspektiv. Från teorin kommer även centrala begrepp att tillämpas i studiens 

 
 

 



 

undersökningsdesign. Detta kan ses som vår ingång i diskursteorin och vårt sätt att angripa 
det diskursanalytiska fältet.  
 

 En diskursanalytiker är ofta själv förankrad i just de diskurser hon vill studera. Eftersom att 
man som forskare själv är en del av kulturen man undersöker delar man många av de 
självklarheter som ligger i ens material. Därför måste man i störst möjliga förmåga försöka 
distansera sig och ställa sig främmande inför materialet. Reflexivitet hos forskaren blir 
således central, att man har förmåga att ställa sig utanför sin egen roll och att vi vidare kan 
motivera de forskningsmässiga val som görs (Jörgensen och Phillips 2000). Genom att kunna 
motivera de val vi gör och samtidigt beakta den situation vi själva besitter som studenter är vi 
medvetna om den subjektiva ansats vi som författare antar inför denna studie.  

2.3 Diskursteori  
Diskursteorins grundläggande syfte ämnar till att skapa en förståelse av det sociala som 
diskursiv konstruktion. Ernesto Laclau & Chantal Mouffes (1985) beskriver diskurs som 
“fullständigt konstruerande”, där inte bara text och tal omfattar konstruktionen, utan även det 
materiella skulle kunna uppfattas som olika former av diskurs, såsom institutioner (Jörgensen 
& Phillips 2000).  
 
Ett grundläggande antagande utgår ifrån att diskursen konstruerar den sociala världens 
betydelse men att denna betydelse aldrig kan frysas fast, till en enda rätt objektiv sanning. 
Diskursen kan alltså inte ses som en sluten sektion av vad som generellt kan uppfattas som 
sanning, utan diskursen omformas ständig och skapar nya sanningar i kontakt med andra 
diskurser (Laclau & Mouffes 1985). Inom teorin skapas mening genom en ständig process av 
att olika diskurser möts i sociala sammanhang (Höglund 2013). Jörgensen & Phillips (2000) 
utvecklar vidare detta resonemang, “vi försöker hela tiden låsa fast tecknens betydelse genom 
att placera dem i bestämda förhållande till andra tecken”.  
 
Denna ständiga process som strukturerar mönster i vår tillvaro kan ses som en diskursiv 
kamp, vilket även är ett centralt begrepp i diskursteorin. Jörgensen & Phillips (2000) 
beskriver att “olika diskurser- som var för sig representerar ett bestämt sätt att tala om och 
uppfatta den sociala världen kämpar hela tiden mot varandra för att uppnå hegemoni, alltså 
för att låsa fast språkets betydelse på sitt eget sätt”.  Denna strid om hur samhälle och 
identitet ska definieras får sociala konsekvenser för vad vi beskriver som sant och falskt samt 
hur vi genom diskurser konstruerar kunskap. De diskursiva mönster vi konstruerar bevaras 
och förändras i diskursiva praktiker. När dessa diskurser med sina representationer möts 
utmanas även språket i relation till de mönster som bevaras och förändras (Jörgensen & 
Phillips 2000).  
  

 
 

 



 

Liksom språkets struktur aldrig är helt färdigställt eller bestämd är också en social 
konstruktion flytande och föränderlig som aldrig helt kan fixeras. Analysens uppdrag blir 
således inte till att finna en objektiv sanning för en viss social konstruktion, utan istället 
undersöka hur  vi skapar den (Laclau & Mouffes 1985).  
 
Genom att anamma dessa grundläggande antagandet som nu presenterar inom diskursteorin, 
följer här centrala begrepp vi valt att belysa. Begreppen grundar sig i Laclau och Mouffes 
definitioner som vi sedan väljer att sätta egen prägel på. Dessa begrepp kommer även ligga 
till grund för vald metod och undersökningsdesign i denna studie.  
 
För att organisera olika diskurser och identifiera deras specifika drag använder Laclau och 
Mouffe begreppet nodalpunkt. Nodalpunkter, eller som vi vidare i denna studie kommer att 
benämna som ett område  kan beskrivas som en avgränsning i enskilda diskurser. Runt varje 
område ordnas den specifika diskursen avseende området och som fastställs i relation till 
andra representationer (Jörgensen & Phillips 2000). De områden som behandlas i den här 
studien kommer att vara relaterade till handledningstillfället och kommer på så sätt att vara 
till hjälp för att avgränsa just den situationen. Områdena som identifieras i denna studie ligger 
till grund för bearbetning av empiri samt analys. Genom de fyra områden som presenteras i 
avsnittet Handledning utifrån fyra områden  önskar vi vidare analysera var diskurserna 
fungerar stillsamt sida vid sida, och var det råder motsättningar  (Jörgensen & Phillips 2000). 
Genom att först fokusera på vardera avgränsade område kommer diskurserna att analyseras 
för att skapa förståelse för hur student och handledare, genom sina diskurser konstruerar 
situationen handledning i helhet.  
 
Som tidigare nämnt så följer varje diskurs ett bestämt sätt att tala om och uppfatta världen 
vilket visar sig i hur diskursen representeras . Inom diskursen samlas bärare av liknande 
representation och tillsammans utgör de en gemensam benämning i form av roll som student 
och handledare.  
 
Vidare skapas representationer för diskursen vilket kan ses som facit eller modeller för vad 
som är sant och verkligt (Neumann 2003). Med hjälp av språket kommer de olika diskurserna 
att föra fram sin representation i form av uttryck som berör specifika områden. Jörgensen och 
Phillips (2000) beskriver det som ett förhandlingsspel om vad som uppfattas och vad som 
skapar verkligheten.  
 
Student och handledares olika diskurserna kommer tillsammans i ett socialt sammanhang, 
genom sina representationer att konstruera handledningssituationen. Med hjälp av språket 
kommer deras representationer att konstruera handledningens innebörd som först får 
betydelse när dessa diskurser möts. Den gemensamma konstruktionen av handledning 
avseende en given situation kräver båda parters närvaro. Där konstruktion syftar till hur en 
given situation skapas när två parter berör och talar om en given situation.  

 
 

 



 

2.4 Handledning utifrån fyra områden  
Som beskrivet i tidigare stycke, inom diskursteorins ramar, så kommer det centrala begreppet 
område att vidare behandlas. Område  definieras som en avgränsning i enskilda diskurser 
vilket kommer vara till hjälp för att avgränsa handledningen mer specifikt.  
 
För att identifiera lämpliga områden inom våra två valda diskurser har vi inom litteraturen 
sökt efter återkommande begrepp. Begrepp som är kopplade till de problem som tycks uppstå 
vid handledning. De begrepp som söktes, skulle beröra både student och handledare. I en 
litteraturanalys, har 17 artiklar jämförts. Samtliga artiklar omfattat handledning vid 
uppsatsskrivande, både utifrån student och handledares perspektiv. Efter att ha analyserat 
dessa 17 artiklar, möjliggjorde detta en identifikation för förekommande aspekter av vad 
problem inom handledning kan bestå utav. Dessa aspekter sammanställdes sedan i ett 
analysschema för att skapa en överblick. På samma sätt valdes tidigare kursutvärderingar för 
kursen “Företagsekonomi, uppsats, kandidatkurs” att sammanställas för att identifiera den 
problematik studenter vidare beskrivit i kursen.  
 
Tillsammans jämfördes och sammanställdes dessa två källor för att vidare sortera ut de 
begrepp som var mest återkommande i tidigare litteraturen och inom kursutvärderingar. De 
begrepp vi identifierat är engagemang, tidsaspekt, självständighet och teknisk support.  Dessa 
begrepp har vidare valts att definiera som områden vilka tillsammans utgör handledning.  
Dessa områden identifieras med grund i litteraturen för att öka trovärdigheten i studiens 
undersökningsdesign. Följande kommer en beskrivning av dessa områdens innebörd var för 
sig, och inleds med en kort mening av vår definition som vi sedan använder när empirin 
presenteras. Den innebörd som områden laddas med fungerar som en vägledning när studiens 
sedan övergår till analys och bearbetningen av empirin.  
 
Den innebörd som områdena laddas med skall inte ses som handfasta regler över vad i denna 
studie eftersöker eller inte eftersöks, utan bör betraktas som riktlinjer. De ska fungera som 
stöd både för oss som författare men även för läsaren. Rubrikerna för dessa områden kan 
tolkas på många olika sätt och vi anser att det är viktigt för läsaren att områdena betraktas likt 
vår definition då det ligger till grund för vidare förståelse.  
 
Nedan följer en beskrivning av de valda områden som identifierats med hjälp av tidigare 
litteratur. Dessa områden kommer vidare att fungera som avgränsningar för definitionen av 
handledning och kommer att ligga till grund för kommande studie. Våra fyra valda områden 
som presenteras nedan kommer vi som författare att ha i beaktande vid vidare bearbetning.  
 
 

 
 

 



 

Engagemang  
Intresse och engagemang för uppsatsskrivandet. 
 
Att student och handledare visar intresse och deltar i diskussioner kring uppsatsen kräver 
engagemang från båda parter. Likt alla typer av professionella samarbeten i arbetslivet är det 
viktigt för samarbetet och deras personliga relation (Krauss & Ismail 2010).  
Studenten bör ta ansvar över sitt lärande och visa ett kunskapsintresse inom sitt valda 
forskningsområde medan handledaren bör uppmuntra och motivera studenterna att utvecklas 
(Severinsson 2015).  
 
Området engagemang kretsar runt att både student och handledare bör ha ett delat intresse 
inom det ämne studenterna valt att skriva om  (Ali et al 2016). Studenter förväntar sig 
nämligen att handledaren är “entusiastisk, engagerad, kunnig och tillgänglig”  (Bernard & 
Gill 2008).  
 
Vid observationer av empiri inom området engagemang kommer vi att lyssna efter till 
exempel handledarens frågor om hur processen går och hur studenterna känner sig. Om 
handledaren visar omtanke på ett personligt, likväl professionellt plan. Om handledare visar 
på engagemang genom att visa entusiasm och möter studenter i ambitionsmål. Samt hur 
handledare deltar under samtalet. Driver handledare mötet framåt genom egna initiativ och 
diskussioner eller låter man studenten för samtalet framåt. Vidare kan engagemanget spegla 
på vilket sätt handledare vill hjälpa och utveckla studenters akademiska skrivande och 
förståelse. När studenterna talar kommer vi att lyssna efter tecken på att de lägger ner tid och 
arbete på uppsatsen. Om studenter ha förberett frågor eller istället låter handledare föra 
diskussionen. Att de gör sitt bästa, uttrycker sina ambitioner och har intresse av att klara 
kursen, samt vad det finns för orosmoment. Genom dessa observationer önskar vi även 
försöka skapa en uppfattning av hur båda parter visa intresse för samtalet och handledningen i 
stort.  

Tidsaspekt  
Tidsomfattning av uppsatsen och handledningen .  
 
Tidsaspekten är ett område som alltid tycks lyftas fram som problematiskt och ett område 
som ofta ligger till grund för missförstånd. Från studenternas sida tycker de sig vara 
bortprioriterade och att tillgången av handledning är alldeles för begränsad (McAlpine & 
McKinnon 2013). Dock beskrivs handledarnas tillgång i anvisningarna, att de har ett visst 
antal timmar, att studenten inte bara ska titta förbi och att handledarnas tid är begränsad. Ett 
problem som både lyfts fram i kursvärdering samt i tidigare studier som Krauss och Ismails 
(2010), förtydligar att handledare ofta handleder flera studenter samtidigt och att det kan 
påverka begränsningen av tid samt relationen mellan studenter och handledare.  

 
 

 



 

 
Vid observationer av empiri inom området tidsaspekt kommer vi att lyssna efter hur parterna 
uttrycker sig när de talar om tid både kopplat till uppsatsprocessen men också om arbetet i 
stort. Hur parterna konstruerar tidsaspekten, om student och handledare gör det med samma 
typ av uttryck eller om det skiljer sig åt. Om någon av parterna uttrycker en oro över att 
uppsatsen skall bli klar i tid eller om de ställer sig optimistiska avseende tiden.  

Självständighet  
Självständighet i arbetet med uppsats.  
 
Sten Jönsson (2003) ställer sig frågan om en student ska följa handledarens råd till punkt och 
pricka eller om studenten ska visa självständighet genom att gå i opposition. Salzer-Mörling 
(2003) menar att det” å ena sidan förväntas handfast vägledning, å ena sidan söks frihet och 
självständighet”.  Självständigheten berörs även i anvisningarna där det uttryckligen framgår 
att det är författarna och inte handledaren som ska fatta viktiga beslut (KA 2018). Det tycks 
alltså finnas en svår balansgång mellan handfast handledning och frihet.  
 
Definitionen av självständighet utgör en balansgång mellan det handfasta och friheten och 
kommer observeras utifrån handledaren och studenternas samtala kring området. Vi kommer 
att lyssna efter studenter som till exempel uttrycker sig i termer som “nu har vi gjort som du 
sade”, studenters egen bedömning av den feedback man fått av handledare eller studenter 
som tar egna initiativ och för diskussioner kring den feedback de fått men som i slutändan 
fattar egna argumenterade beslut. Vidare kommer även handledarens råd och vägledning som 
både skulle kunna uttryckas i “måsten” eller förslag att studeras. Lämnar handledare utrymme 
för självständighet eller är man mer handfast i sina uttryck. Om studenten eftersöker 
bekräftelse eller uppmärksamhet eller om man tillförlitar sig på sin egen förmåga och egna 
resonemang.  

Teknisk support 
Vägledning och tekniska frågor 
 
Studenter förväntas få svar på tekniska frågor som avser uppsatsskrivandet likväl som 
handledaren förväntar sig behöva svara på tekniska frågor, just på grund av att studenten är 
novis inom just uppsatsskrivandet (Salzer-Mörling 2003). Inom teknisk support omfattas 
även den feedback som studentet förväntas få på sin uppsats, där handledaren konstruktivt 
skall granska studentens arbete och vidare vägleda, reagera samt ge råd under 
uppsatsskrivandets gång (Gratrix & Barrett 2017).  
 
Student och handledare förväntas vara pålästa nog till att föra diskussioner avseende 
uppsatsskrivandet. Där man som student förväntar sig att handledare besitter kunskap över 
hur en uppsats bör vara (Grant 2003). Likväl som handledare förväntar sig att studenten har 

 
 

 



 

en viss kunskapsnivå och kapacitet nog att ta sig an uppsatsskrivandet och de moment som 
förväntas förekomma (Johnson, Lee, and Green 2000).  
 
Vid observationer av empirin avseende tekniskt support lyssnar vi efter den konstruktiva 
vägledningen som handledare erbjuder studenter. Den konstruktiva vägledningen blir en 
hjälpande hand för att komma vidare med sin uppsats. Tekniska aspekter som avser struktur 
eller uppsatsens uppbyggnad, feedback och kritik i vissa fall. Här omfattas även kunskap 
avseende studentens uppsatsområde och på vilket sätt man talar om dessa moment som skall 
finnas disponerade i uppsatsen. Vidare kommer även handledarens svar på tekniska frågor 
som studenten ställer avseende uppsatsskrivandet att studeras. I motsats kommer även typen 
av frågor och vad studenten ställer avseende tekniskt support från sin handledare att studeras. 
Den tekniska supporten avser vägledning, feedback, råd och kritik från handledare som 
studenten själv väljer att använda sig av eller inte.  
 
Dessa fyra områden som nu presenterats med respektive innebörd inleds med en kort mening 
som definierar vardera område som tillsammans utgör handledning i helhet. Dessa små 
definitioner är viktiga att ha i beaktandet för vidare läsning då de fyra områdena engagemang, 
tidsaspekt, självständighet  och teknisk support  kommer att fungera som sökljus när studien 
sedan övergår till analys och bearbetning av empiri. En mer utförlig beskrivning av 
tillvägagångssätt följer i avsnittet metod.  

3. Metod  
Inom diskursanalysen är teori och metod sammanlänkade. Man måste således acceptera de 
grundläggande filosofiska premisserna för att kunna använda diskursanalysen som en metod i 
empiriska undersökningar (Jörgensen & Phillips 2000).  
 
Studiens frågeställning ämnar till att besvara hur student och handledare konstruerar 
situationen handledning. En gemensam konstruktion av handledningssituationen kräver båda 
parters närvaro då handledning endast existerar om både student och handledare deltar. Inom 
handledningstillfället ryms både student och handledare med sina diskurser. Dessa diskurser 
representeras utifrån dess förväntningar avseende handledning, förväntningar på varandra och 
situationen i sin helhet. Respektive diskurs vill genom språket representera sin egen betydelse 
av handledning.  
 
För att undersöka studiens problembakgrund och således kunna besvara dess frågeställning 
har vi genomfört en kvalitativ undersökning. Detta med grund till den diskursiva analys som 
görs i denna studie. Den kvalitativa undersökningen bygger på inspelningar av samtal mellan 
handledare och student under ett handledningstillfälle. Bearbetningen av det inspelade 
materialet har sedan analyserats utifrån de fyra definierade områden. För att i nästa steg 

 
 

 



 

analyserat diskurserna och vidare svara på hur de olika gruppsammansättningar konstruerar 
handledning.  
 
Inför denna studie har vi valt att avgränsa oss till studenter och handledare inom kursen 
“företagsekonomi, uppsats, kandidatkurs” vid Örebro universitet. Båda parterna är 
verksamma på universitet med företagsekonomi som centralt ämne och inriktning. Detta 
nämns som en avgränsning då empirin samlats in från samma universitet och utifrån de två 
diskurser som identifierat, likväl som de anvisningar som refererats till i denna studie.  
 
För att öka studiens pålitlighet används metodavsnittet som en tydlig redogörelse för alla steg 
och val som tagits avseende denna studie, samt vidare motivera de val som gjorts och varför 
dessa val gjorts. Metoden är en fortsättning i diskursanalysen där teorin och metod kan 
betraktas som en paketlösning. Då metoden är nära kopplad till teorin är de avgränsningar vi 
väljer att göra under metodavsnittet byggda på teoretiska antaganden vilket även ökar 
trovärdigheten. Eftersom studiens antar diskursteori som utgångspunkt, ligger en del av 
analysen till grund för våra egna tolkningar. Viktigt att beakta blir således att det resultat som 
studien landar i, ligger till grund från våra tolkningar samtidigt som en stor del av våra 
avgränsningar grundar sig i tidigare litteratur och teori. Resultatet bör dock inte betraktas som 
de enda rätta men det är inte heller vad studien ämnar till, där fokus ligger på att skapa en 
förståelse och inte förklaring.  
 
Genom att anta ett tolkande perspektiv har vi valt att bygga en ram för vad som skall tolkas. 
Denna ram har avgränsats till våra fyra områden med hjälp av litteraturen. Dessa fyra 
områden har hjälpt oss att teoretisera (Weick 1995) och har på så vis utgjort ett huvudsakligt 
fokus vid analys av empirin. Samtidigt som avgränsningen hjälper till att fokusera på vissa 
aspekter, blir följden att vi exkluderar aspekter som för en annan kan betraktas som 
nödvändigt och värdefullt.  
 
Genom att kommunicera studiens process i metodavsnittet samt ställa oss kritiska och 
reflektera över de val som görs i denna studie, ökar detta pålitligheten och trovärdighet 
(Bryman & Bell 2011). Att vara kritiska innebär således att beaktat och reflekterat över att de 
val som görs i denna studie, vilket vidare innebär att andra alternativ exkluderas. De fyra 
områden som identifierats styrker en befogenhet till att vara subjektiva avseende denna 
studie. Dessa tolkningar som genereras utifrån denna studie utgår ifrån vad vi gemensamt har 
byggt fram till en ram för vad som vidare skall analyseras.  

3.1 Urval och insamling av empiri 
För att samla material planerades ljudinspelningar från handledningsmöten mellan tre olika 
grupper bestående av både handledare och studenter. Eftersom samtalen skulle spelas in 

 
 

 



 

krävdes ett godkännande från båda parter (Bryman & Bell 2011). Varje samtal beräknades ta 
cirka 45 minuter.  
 
Då studiens analys utgår ifrån diskurs grundade sig fokus i språket snarare än interaktionen. 
Att spela in samtalen istället för att sitta med som observatörer föll sig då mest lämpligt av 
två huvudsakliga skäl. Dels för att studiens fokus låg på diskus och språkbruket mellan 
student och handledare, vilket lämpligast samlas in via ljudinspelning. Dels för att vi som 
författare själva var studenter och tillhörde en av dessa två diskurser. Denna samhörighet 
ansågs såldes kunna påverkar hur både studenter och handledare upplevde situationen och 
deras val att tala.  
 
Eftersom studien utgår från en diskursanalys, låg fokus i att studera språket. Därav fann vi 
vikt i att inte utelämna allt för mycket information avseende vår studie när respondenter 
tillfrågades. En misstänkte om ett annat typ av utfall ifall respondenterna var medvetna om 
vad studien ämnade till att studera. Studiens mål var att studera handledningen i sin naturliga 
miljö. Enligt Bryman & Bell (2011) finns etiska regler att ta hänsyn till vid insamling av 
material. Vid kontakt med respondenterna beskrevs studiens syfte på ett övergripande plan av 
vad vi ansåg vara nödvändigt, samt meddelade om att man som deltagare skulle ingå i studien 
anonymt. Genom dessa förtydliganden fick deltagarna välja att delta eller inte delta i studien.  
 
I första steget kontaktades handledare via mail för att tillfråga ett samtycke till att upprätta en 
inspelning av ett handledningstillfälle med studenter. I mailet valde specificerades inte mer 
än studiens syfte, utan på ett övergripande plan förklara vad studien ämnade till att göra och 
vilka moment som skulle ingå i undersökningen.  
 
De första tre handledare som kontaktades ställde sig alla negativt till att medverka i vår 
studie. Efter att det första mailet hade skickats ut till samtliga handledare möttes vi av en 
skepsis kring vad denna studie egentligen ämnade. För att besvara denna skepsis valde vi att 
ytterligare förtydliga syftet med denna studie genom att beskriva val av teori samt att studiens 
utgångspunkt varken skulle anta studenten eller handledarens perspektiv. Utan att vi avsåg att 
vara så neutrala som möjligt.  
 
Efter att en förtydling utav studien och dess syfte valde dock samtliga handledare att avböja 
med sin medverkan. Via mail fick mottogs även kritisk feedback över vårt val av teori, val av 
studieområde och val av tillvägagångssätt att samla empiri. Trots att detta inte var något som 
begärt eller efterfrågat via mail. Varav kursansvarig via mail förklarade att vi inte längre fick 
tillfråga fler handledare att medverka i vår studie då denne blivit varse om vår studie.  
 
Att stöta på detta typ av motstånd var överraskande, men förtydligade även en relevans till att 
beröra ämnet då det uppdagats och ansågs som känsligt. För att ta kontakt med tre nya 
handledare tillfrågades hjälp från vår handledare. Handledaren tog det första samtalet med tre 

 
 

 



 

nya handledare och återberättade studiens syfte. Först när en tillförlitlig referens förfrågade 
nya respondenter, valde tre handledare att ställa upp.  
 
Efter godkännande från handledare kontaktades även studenter för att få deras godkännande. I 
två av fallen föreslog handledaren ett student-par för oss att tillfråga. Hur de avgjorde vilket 
student-par som var mest lämpat för denna studie kan betraktas som ovisst, men då ett 
motstånd avseende denna studie tidigare hade stötts på, valde vi således att inte ta upp det till 
diskussion. I det sista fallet hade vi möjligheten att själva välja ett student-par att kontakta. 
Vid kontakt med studenter ställdes även frågan om de hade möjlighet att ansvara för 
inspelningen. Alla studenter godkände detta utan någon skepsis eller motstånd. När samtalen 
spelats in, har studenterna skickat ljudfilen till oss för vidare transkribering och kodning. I ett 
av fallen ansvarade vi för att starta igång inspelningen då handledare ansåg att det blev ett för 
stort ansvar att lägga på studenterna.  
 
Först när den första inspelningen hade transkriberats kunde vi bekräfta att våra fyra valda 
områden faktiskt berördes under samtalet mellan student och handledare. Första inspelningen 
fungerade som ett test på hur väl den uttänkta metod, bearbetning och analys skulle bli 
möjlig. Alla tre grupper talade om de tilltänkta områden som utgjordes inom 
undersökningsdesignen. Samtliga grupper talade om områdena på olika sätt, men alla grupper 
berörde de fyra områdena, vilket var avgörande och bekräftade intressent och relevansens för 
de fyra områden som identifierats inför denna studie.  

3.2 Undersökningsdesign och bearbetning av empiri  
Efter att allt material spelats in kunde vi påbörja transkribering av varje samtal. Då studien 
antar en diskursanalys fanns en relevant i att skriva ner allt ordagrant, vem som sade vad och 
med vilka ord. Att skriva ner allt ordagrant gjorde för att öka trovärdigheten och för att 
minimera risken till att konstruera egna formuleringar och analyser innan empirin 
presenteras. Då anonymitet utlovades utformades påhittade initialer. Studien använder 
således inte respondenternas riktiga namn vilket vi anser ändå inte skulle har någon relevans 
för denna studie.  
 
För att kategorisera det transkriberade materialet så användes de fyra identifierade områden 
engagemang, tidsaspekt, självständighet  och teknisk support  som presenterats i den teoretiska 
referensramen. Genom att ha definitionerna av vardera område i beaktandet så koncentrerade 
vi oss på ett område i taget vid genomgång av det transkriberade materialet. Genom att 
undersöka samtalen kunde samtalsämnen och uttalanden kopplas till dessa områden och på 
det sättet skapa struktur. Genom det här tillvägagångssättet möjliggjordes en uppdelning av 
samtalen och kunde på så sätt koncentrera ett område i taget. 
 

 
 

 



 

Områdena delades sedan upp i en tabell och därefter kategoriserades citat från dialoger utefter 
det område där det passade in bäst. Vid en första genomgång och urklipp av citat 
identifierades väldigt många citat inom varje område och från varje grupp. Fler av citaten var 
lika varandra och i flera sammanhang berörde dessa samma saker. Nästa steg fortsatte till att 
gallra bland citaten från både student och handledare. När en grupp berörde ett område med 
flera liknande citat kunde dessa liknande citat undanröjas. Målet vara att inkludera de citat 
som gav bäst exempel på hur de talade inom de olika områden. De citat som ansågs vara bäst 
identifierbara var de citat som belyste något specifikt i ett ord eller inom en mening och som 
direkt syftar på något speciellt inom vartdera området. Denna process återupprepas ett flertal 
gånger. Nästa steg ämnade således till att kunna lägga fokus på de citat som bäst passade till 
våra områden. De citat som presenteras i empirin är alltså de citat som ansågs bäst kopplade 
koppling till våra områden och som bidrog med relevans inför analysen.  
 
En del av samtalen valdes aktivt bort att inte vidare bearbetas efter transkribering, då allt inte 
var relevant i relation till studiens områden. Genom uppdelning av områden blev det lättare 
att ställa sig i de olika sökljus och studera hur parterna konstruerar respektive område genom 
sina diskurser. Alla parter talade om dessa identifierade områden men berörde dessa olika vis. 
Hur en grupp talade om området tidsaspekt kunde skilja sig från hur en annan grupp talade 
om tidsaspekt. Det fanns även med i beräkningar inför denna studie då vi ansåg det 
osannolikt att alla grupper skulle beröra områdena lika.  
 
Efter att sortering och identifiering av citat hade gjort samt insamling av citat efter vardera 
område, kategoriserades dessa ytterligare genom att identifiera och namnge teman inom varje 
område. Inspiration till tillvägagångssättet är hämtat från innehållsanalysen som är en metod 
man kan använda för att systematiskt kategorisera text (Bryman & Bell 2011). Att 
komplettera dessa områden med teman gjordes då vi insåg och ansåg att områdena i sig 
utgjorde en relativt bred tolkning. Exempelvis föll sig uppdelningen av området 
självständighet naturligt i ett tema som stod för uppvisad “självständighet” medan ett tema 
stod för uppvisad “osjälvständighet”. Dessa teman stod till hjälp för att identifiera mönster 
samt samla citat från studenter och handledare som berörde områdena på liknande sätt. 
Vardera teman är de samma för studenter och handledare för att kunna jämföra diskurs 
mellan handledare och student i vidare analys. Då alla grupper inte diskuterade exakt samma 
saker inom områdena så fanns det i vissa fall luckor under dessa teman. Dessa luckor visar att 
de inte berört just det temat och då har vissa temans lämnat det blankt, men utgör fortfarande 
en central roll i analysen på grund av sin avsaknad.  
 
Denna kategorisering av samtalen utgör studiens undersökningsdesign som legat till grund 
för vårt sätt att analysera empirin genom definierade sökljus. Områdena har behandlats vidare 
var för sig, i relation till vardera diskurs, för att tillsammans konstruerar handledning i sin 
helhet. Studien behandlar vardera område för sig, för att koncentrera oss på sökljus i taget 
och skapa struktur i analysen. Att dela upp student och handledare utifrån två tabeller har 

 
 

 



 

vidare gjort det möjligt att kunna identifiera och analysera likheter och skillnader mellan dess 
diskurser, för att sedan kunna landa i en förståelse för hur student och handledare gemensamt 
konstruerar handledningen.  

3.3 Analys av empiri  
Syftet med att analysera empiri utifrån diskursanalys handlar således om att tolka hur 
handledning konstrueras när två diskurser, inom varje grupp, möts i en given situation. Efter 
att det empiriska materialet kodats och kategoriserats utifrån studiens undersökningsdesign, 
återstod analys av empirin. Analysen är en viktig del i denna studie då denna studie ämnar till 
att skapa en förståelse kring handledningstillfället och dess problematik, snarare än en 
förklaring och lösning till problematiken.  
 
Vår roll som författare till denna studie innebär även en roll som analytiker av den insamlade 
empirin. Att identifiera mönster, finna likheter och skillnader inom vardera diskurs för att 
sedan kunna binda samma områdena till en helhet ingick i den plan analysen stod inför. 
Genom att ställa oss den här typen av frågor ämnade studien till att söka svar på hur dessa två 
diskurser definierar och talar i handledningssituationen. Med stöd i litteraturen och 
utgångspunkt i teorin så önskade vi kunna finna svaret på vår frågeställning, hur student och 
handledare konstruerar handledningstillfället.  
 
Då studien avgränsade handledningstillfället till fyra områden, utgjorde de även 
förutsättningar för vad som vidare skulle analyseras. Inom varje område analyserades hur 
student och handledare med respektive diskurs och språkbruk berörde de specifika områdena. 
Detta innebär att analysen till sin början även är uppdelad mellan de tre grupperna.  
 
Analysen är uppdelad i två delar. Den första delen omfattar en mer detaljerad nivå över 
vardera område. Här har varje område analyserat var för sig med hänsyn till student 
respektive handledare inom varje grupp. Den första delen av analysen är således mer 
empiribaserad.  
 
Det primära steget inom den första delen var att lyfta ut uttryck i form av kortare citat från 
parternas samtal. Dessa citat kategoriserades sedan utefter de fyra identifierade områdena. 
Målet var att hitta citat där parterna på något sätt berörde våra specifika områden. En kolumn 
skapades för studenterna och en kolumn för handledaren, vilket finns presenterat under det 
empiriavsnitt som följer i nästa avsnitt.  
 
När citat plockades ut från varje grupp började jämförelsen dessa mellan studenters och 
handledares uttryck. På det sättet skapades förutsättningar för att börja närma sig student och 
handledares konstruktion. Denna första analys gav svar på exempelvis när diskurserna 
möttes, och var konstruktionen blev tydlig eller var konstruktionen pendlade och fanns en 

 
 

 



 

konflikt om områdets betydelse. När citaten sedan sammanfattats och analyserats utifrån 
varje grupps konstruktion av vardera område började även vissa mönster urskilja sig på vilket 
sätt vardera part uttryckte sig. Dessa mönster framhävs i form av teman, som underrubriker 
inom vardera område. Dessa teman representerar samlade citat från grupperna där de berör 
området med samma typ av uttryck eller på ett liknande vis. Det gjordes för att underlätta och 
förbereda inför del två av analysen.  
 
Den andra delen omfattas istället av en helhetsanalys. Där har alla områden bundits samman 
för att vidare kunna göra en analys av handledningssituationen i sin helhet, och således kunna 
besvara studiens frågeställning. Istället för att hålla varje grupp, med studenter och 
handledare för sig, öppnas under andra delen av analysen upp för möjligheten att börja dra 
kopplingar mellan. Denna del är mer teoridriven för att återkoppla till diskursiva praktiker 
och ämnesdidaktiken. Då den första delen omfattas som mer empiridriven utifrån en djupare 
detaljnivå med reflektion över citat och uttryck, så vänder vi i andra delen om och går från 
detaljnivå till att diskutera mer övergripande och reflektera över likheter och skillnader 
mellan grupperna kopplade till tidigare litteratur och teori.  
 
Genom ett tolkande perspektiv lämnade vi även utrymme för oss själva att reflektera över 
mer än bara det talade ordet. Utifrån diskursanalysens ramar lämnades plats att även 
analysera den sociala praktikens företeelse (Bryman & Bell 2011), vilket gjorde att vi även 
kunde studera samtalets betydelse utöver det uppenbara och uttalade.  
 
Vidare är målet med studiens analys att skapa en tydlig och klar förståelse över 
handledningens komplexitet, för att belysa handledningens roll och betydelse men även 
öppna upp för ett utrymme att lyfta fram nya aspekter. Därför kan vissa delar av analysen 
anta en diskussion av vad som kan uppfattas som känslig, för att vidare kunna utmana synen 
på handledning.  

 

 

 
 
 

 
 

 



 

4. Empiriskt material  
För att presentera empirin har materialet placerats via empiriska representation i tabellformat. 
Utifrån en öppen kodning har citat och representationer inom varje område identifierats från 
student respektive handledare och placerat in dessa i tabellen. Genom att utgå från den 
presentation utav varje område som omfattas i kapitel “2.4 Handledning utifrån fyra 
områden”, följer även en kort presentation för vad vi, inom sökljuset för varje område, 
kommer att studera utifrån samtal mellan student och handledare. Varje område omfattas då 
av en tabell med citat och representationen från student och en tabell från handledare.  

För att underlätta strukturen, men även förståelse över analysen, har det empiriska materialet 
kategoriserats i olika teman inom varje område. Dessa teman består således av empiriskt 
material som externt sett är heterogena och uteslutande varandra (Bryman & Bell). Utifrån ett 
tolkande perspektiv har vi genom öppen kodning kunnat tolkat det empiriska materialet för 
att systematisk kategorisera dessa som teman inom vardera område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

4.1 Engagemang  

Området engagemang har vi definierat som Intresse och engagemang för uppsatsskrivandet. 

Engagemang- Student  
För att identifiera citat inom området “Engagemang” hos studenter har representationer som 
speglar 6 teman plockats ut: “Dålig koll”, “Entusiasm”, “Pedagogik och förståelse”, 
“Optimism”, “Oro” samt “Ambition och mål”. Ett exempel över hur ett citat har valts utifrån 
sin utsaga ges här från grupp 1. Exemplet visar hur ett citat plockats ut ur ett sammanhang 
som därefter kunde kopplas till temat oro.  
 
Studenter: Nej.. eller hur. Men då tolkar vi.. Det var han bisittaren som sa att vi kunde 

gå in på det om det inte finns, men då tänkte vi, måste vi gå in på det om vi nu 
har hittat det här? 

 
Handledare: Nej det… 
 
Student 1: Så ingen kommer och säger att vi ska få rest.  
 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
Engagemang - Handledare  
För att identifiera citat inom området “Engagemang” hos handledare har representationer som 
speglar 6 teman plockats ut: “Dålig koll”, “Entusiasm”, “Pedagogik och förståelse”, 
“Optimism”, “Oro” samt “Ambition och mål”. Ett exempel över ett citat har valts ut utifrån 
sin utsaga ges här från grupp 2.  
 
Student 1: Ligger man sist, ligger vi bra till eller alltså?  
 
Handledare: Ja och sådär är det alltid med uppsatser för det är ju ett stort arbete, det är 

liksom tio veckor, det är mycket svårare än när man har en kurs på fyra veckor 
och att säga om man ligger i fas. Och det beror också på vad man gör för typ av 
studie.  

 
Student 1: Ja så det är ju svårt att jämföra också.. 
 
Handledare: Ja och jag tycker inte att ni ska göra det men alltså jag har inte ont i 

magen på något sätt över eran uppsats, det här tror jag blir jättebra.  
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

4.2 Tidsaspekt  

Området tidsaspekt har vi definierat som Tidsomfattning av uppsatsen och handledningen .  
 
Tidsaspekt - Student  
För att identifiera citat inom området “Tidsaspekt” hos studenter har representationer som 
speglar 3 teman plockats ut: “I fas och tillräckligt med tid”, “Oro över tid” och “Kunna 
planera uppsatsens process”. Ett exempel över hur ett citat har valts ut utifrån sin utsaga ges 
här från grupp 3.  
 
Student 1: Nej för sen är det ju, vi snackade lite med andra grupper  
 
Handledare: Ja 
 
Student 1: Dem sa att inlämningen var den 25e 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

Tidsaspekt- Handledare  
För att identifiera citat inom området “Tidsaspekt” hos handledare har representationer som 
speglar 3 teman plockats ut: “I fas och tillräckligt med tid”, “Oro över tid” och “Kunna 
planera uppsatsens process”. Ett exempel över hur ett citat har valts ut utifrån sin utsaga ges 
här från grupp 1.  
 
Student 1: Då tror jag att det ska gå vägen!  
 
Handledare: Mm, superbra  
 
Student 1: Det känns som att vi ligger med 
 
Handledare: Ja, jag uppfattar att ni ligger bra 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

4.3 Självständighet  

Området självständighet har vi definierat som Självständighet i arbetet med uppsats.  
 
Självständighet- Student  
För att identifiera citat inom området “Självständighet” hos studenter har representationer 
som speglar 3 teman plockats ut: “Osjälvständighet”, “Bekräftelse” och “Självständighet”. Ett 
exempel över hur ett citat valts ut utfrån sin utsaga ges här från grupp 3.  
 
Student 1: Mm okej. För vi kommer ha empiri både från fokusgrupp och intervju. Så när 

man skall sammanställa i empiri, skall vi köra fokusgrupper för sig och intervju 
för sig? Det är lite svårt det där hur man skall strukturera det. Men det är väl 
bara upp till oss själva liksom. Det finns ingen fördel eller nackdel.  

 
Handledare: Nej det gör ju inte det. Kanske fokusgrupperna lite för sig och den andra 

intervjun lite för sig, skulle väl jag kanske kunna tro.  
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Självständighet- Handledare  
För att identifiera citat inom området “Självständighet” hos handledare har representationer 
som speglar 3 teman plockats ut: “Osjälvständighet”, “Bekräftelse” och “Självständighet”. Ett 
exempel över hur ett citat har valts ut utfrån sin utsaga ges här från grupp 2.  
 
Handledare: Ja fast en sån här modell… Tricket är ju att inte göra den för rörig. Den kan 

ju kännas simpel men ska man ha en sådan typ av modell så måste den vara 
genomtänkt och den måste stämma. Men jag funderar på.. skulle man inte vilja 
lägga den på den här ledden..? Men ni kan ju fundera om ni kan modellera på 
den här ledden, jag såg det lite framför mig...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

4.4 Teknisk support  

Området teknisk support har vi definierat som Vägledning och tekniska frågor.  
 
Teknisk support- Student 
För att identifiera citat inom området “Teknisk support” hos studenter har representationer 
som speglar 3 teman plockats ut: “Konkreta råd”, “Kunskap” och “Bekräfta motsatt parts 
kunskap”. Ett exempel över hur ett citat har valts ut utfrån sin utsaga ges här från grupp 1.  
 
Student 1: Ja jag har inga ytterligare frågor. Jo vänta det var en, om att referera.  Jag har 

fått ett mail här. Hur refererar man till ett mail?  
 
Handledare: Ja du refererar det nog som personlig kommunikation med mail-datum.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Teknisk support- Handledare  
För att identifiera citat inom området “Teknisk support” hos handledare har representationer 
som speglar 3 teman plockats ut: “Konkreta råd”, “Kunskap” och “Bekräfta motsatt parts 
kunskap”. Ett exempel över hur ett citat har valts ut utfrån sin utsaga ges här från grupp 1.  
 
Student 2: Ja för tidigare har vi tänkte att det känns konstigt att använda en hel artikel 

för en till två meningar men det kanske… 
 
Handledare: Nej men tänk inte så, nu vet ni var det handlar om, nu ska ni ju använde 1- 

2 meningar för att stärka upp….  
 

 

 

 
 

 
 

 



 

4. Analys  
Första delen av analysen, som här kallas områdes-analysen, är empiribaserad. Här analyseras 
varje område för sig, gruppvis. Student och handledares uttryck kommer att separeras för att 
slutligen i analysen närma oss hur parterna tillsammans konstruerar handledningstillfället 
med hänsyn till dessa fyra områden. Därefter kommer analysens andra del att ta sin början, 
där konstruktion av handledning omfattas av en helhetsanalys. Den andra delen ämnar till att 
jämföra likheter och skillnader mellan gruppernas konstruktion och hur student respektive 
handledare uttrycker sig i situationen handledning. Den här delen omfattas av en 
helhetsanalys som är teoridriven för att återkoppla till diskursiva praktiker och 
ämnesdidaktiken.  

4.1 Områdesanalys  

Engagemang  
I grupp 1 visar studenterna stort engagemang runt sin uppsats genom att berätta hur de 
känner för det som studenterna än så länge åstadkommit avseende uppsatsen “Vi har 
egentligen ett ganska bra utkast tycker vi båda två på både teori och metod” . Det är även 
studenterna som leder mötet genom att ha förberett en rad frågor och således styr 
handledningens innehåll. Båda studenterna deltar aktivt i samtalet och man märker att det är 
ett samspelt par som processar ihop “sen har vi delat upp det i fyra tydliga delar som vi 
känner oss ganska nöjda med” . De visar att de har mål att lyckas genom uttryck “då tror jag 
att det ska gå vägen”  och framför en optimism genom att uttrycka att “det känns bra” . 
Studenterna påvisar även en entusiasm till uppsatsskrivande i sig genom att uttrycka sig i 
termer av “att det känns kul ”. Något som handledare däremot varken bekräftar eller bifaller. 
Samtidigt som de framför att de är positiva och nöjda med vad de åstadkommit så tycks de 
även bära på en oro vilket vi analyserat utifrån uttryck som “så att ingen kommer och säger 
att vi ska få rest”  eller “vi får se vad de säger sedan vid seminariet”.  Detta vilket studenterna 
vidare uttrycker en oro för hur andra som ännu inte läst deras bidrag skall ha att kommentera. 
Oron antas grunda sig i vad man som utomstående part såsom opponent eller examinator 
kommer att ha för åsikt.   
 
Handledaren i grupp 1 engagerar sig på ett personligt plan genom att fråga hur studenterna 
har klarat sig hittills med bland annat förkylning, vilket kan analyseras som ett engagemang 
som räcker sig över vad som omfattar uppsatsskrivandet. Handledaren är även mån om att 
stämma med studenterna för att få bekräftat att de hänger med i diskussionerna under 
handledningens gång genom att ställa frågor som “vart det logiskt?”  eller “du förstår vad jag 
menar?” . Detta kan ytterligare indikerar på en omtanke från handledarens sida. Det finns 
dock uttryck som tyder vad som kan uppfattas som “dålig koll” från handledaren. Genom 
uttalande som “nu läste jag faktiskt bara igenom första insåg jag”  och “Kan du inte säga 

 
 

 



 

igen vad forskningsfrågan var”  eller att “nu kommer jag inte riktigt ihåg vad den sa”  är 
uttryck som visar just det. Genom att uttrycka sig i dessa termer påvisar handledaren i detta 
fall en sida som uppfattas oförberedd inför handledningstillfället.  
 
I grupp 1 förefaller handledare och student aldrig riktigt mötas när parterna omfattar 
engagemang. Studenter å ena sidan, uttrycker både en tillfredsställelse med vad de än så 
länge har producerat av sin studie, samt en “entusiasm” till arbetet genom att uttrycka att man 
tycker det är roligt. Studenterna kommer även väl förberedda med frågor som vidare styr det 
specifika handledningstillfället. Handledaren å andra sidan uttrycker aldrig någon form av 
entusiasm och uttrycker endast vid ett tillfälle i termer som “det är bra”  eller “det känns 
spännande”.  Däremot är handledare angelägen till att bekräfta att studenterna verkligen 
förstår när man väl besvarat frågor eller fört resonemang genom att just fråga studenterna om 
deras uppfattning. Engagemanget antas konstrueras på olika plan, där studenten är mer 
angelägen av “entusiasm” och “optimism” avseende studien, medan handledare istället 
uttrycker sitt engagemang utifrån “pedagogisk och förståelse” 
 
I grupp 2 visar studenterna sitt engagemang genom att ständigt anteckna det handledaren 
säger. De tar även upp ambitionsnivå som ett samtalsämne och säger att “Man har olika 
ambition”  vilket sedan mynnar ut i att den här gruppen av studenter siktar på en högre nivå. 
Utifrån den ambition studenterna uttrycker skulle även deras oro i uttalande som “det är så 
svårt tycker vi att känna att, hur ligger vi till“ , kunna spegla en rädsla för att således inte nå 
upp till denna ambition.  
 
Handledaren i grupp 2, uttrycker även denna ambitionsnivå genom att säga att “jag har lagt 
mina kommentarer lite högre”, “ni har möjlighet att göra det ännu bättre”.  Detta kan tolkas 
som att handledaren förstått studenternas ambition, men även är medveten om att de är 
benägna till att nå denna ambition och mål. Handledaren visar även engagemang genom att 
vara entusiastisk “nej men vad bra hörrni jag tycker att det känns jättebra ” samt att 
handledaren driver mötet framåt med resonemang och diskussioner. Handledaren är 
förberedd inför handledningsmötet, “för mig när jag läste igår kväll kände jag tjoho!”  samt 
att handledaren laddar studenterna med bekräftelse och feedback som visar på en optimism 
“jag har inte ont i magen på något sätt över er uppsats, det här tror jag kommer bli 
jättebra! ”.  Något som studenter dock aldrig bifaller i.  
 
Detta visar på att det finns en hög ambitionsnivå som båda parter insett inom grupp 2 . 
Konstruktion av engagemang kan således grunda sig i den ambitionsnivå som båda parterna 
representerar. Studenterna uttrycker sin “ambition och mål” genom att bekräfta de krav som 
handledaren ställer. Exempelvis uttrycker handledare sig genom att säga “Men det är som 
sagt litet petigt nu men det är för att jag tror att ni har möjlighet att göra det ännu bättre. 
Studenter besvarar detta genom att säga “ja men det är bra, det vill vi”.  Studenter uttrycker 
även en stark oro till att inte lyckas nå upp till denna “ambition och mål”, något som 

 
 

 



 

handledaren omedvetet bestrider genom att istället uttrycka sin “optimism” och “entusiasm”. 
Konstruktionen av vad engagemang inom handledning innebär antas för båda parterna vara 
eniga då man möts i representationer av “ambition och mål”.  
 
I grupp 3 visar studenterna engagemang genom “optimism” samt “engagemang” och berätta 
att de är nöjda med vad de åstadkommit genom uttryck som “intervjun var skitbra ”, “det var 
lite intressant också ”. Genomgående för studenterna i detta fall visar på en relativt positiv 
anda till sin studie och uttrycker knappt en oro. Studenterna visar även engagemang genom 
att aktivt skriva ner det handledaren säger och bekräftar även detta genom att uttrycka “jag 
skriver ner det” . Samt att de bekräftar att de är målinriktade genom uttryck som “vi vet var vi 
ska ” och “ja, men jag har höga förhoppningar på oss” . Dessa uttalande kan analyseras som 
uttryck för en redan etablerad “ambition och mål” av studenterna.  
 
Vidare möter handledaren i grupp 3 studenternas ambitionsnivå och ger uttryck för en 
medveten om detta genom uttryck som “om ni siktar mot ett högt betyg också”  och “då gör 
ni det riktigt bra”,  vilket även kan uppfattas som en bekräftelse på att studenterna är på god 
väg för sin “ambition och mål”. Handledaren framstår även som mån om att studenterna 
utvecklas och ställer frågor om deras process, bland annat hur intervjuerna har gått “kom de 
igång och pratade ordentligt då?” . Dock förefaller inte någon större “entusiasm” i de svar 
handledaren ger på diverse optimistiska och entusiastiska konstaterande som uttrycks av 
studenterna. Dessa besvaras av handledare med enstaka ord som “aa kul”  eller “aa det är ju 
bra”.  Studenterna är de som leder diskussionen med att ställa frågor och öppna upp för 
resonemang, handledaren tar inga direkta initiativ, utan besvarar istället frågorna som ställs, 
men väljer vidare inte heller att utveckla en diskussion med studenterna.  
 
Å ena sidan framstår studenter och handledare i grupp 3 mötas i konstruktionen av 
engagemang genom att båda bekräfta en uttalad “ambition och mål” genom att öppet tala om 
den ambitionsnivå studenterna väljer att ligga på. Å andra sidan uttrycker handledare aldrig 
samma typ av “entusiasm” och “optimism” till uppsatsen som studenterna gör. Vad som 
vidare kan bekräfta på vilket sätt studenterna är mer angelägna till att föra diskussioner 
avseende deras uppsats än vad handledaren uppfattas vara.  

Tidsaspekt  
Studenterna i  grupp 1  påvisas konstruera området tid utifrån tre olika aspekter. De förhåller 
sig till tiden genom att visa att de är medvetna om tidsåtgången och tycker att de ligger bra 
till, “vi har märkt att vi har köttat igång från början på ett bra sätt så jag tycker att vi ligger 
bra till.” . Studenterna visar även att de utgår från tiden och planerar utifrån den, “så vi har 
väl en ganska tydlig bild på hur vi vill lägga upp det och börjat skriva” . Studenterna 
uttrycker olika strategier de har för att till exempel inte lägga för mycket tid på jobb som man 
ändå kommer få ta bort. Den tredje aspekten som identifierats påvisar att studenterna 
dessutom uttrycker en oro över tidsåtgången genom att ta upp diskussion kring 

 
 

 



 

skräckexempel där andra studenter inte kommit vidare från inledningen och “fått avslag två 
gånger ”. Med avslag kan således betyda att en del av uppsatsen, i detta fall inledning, ej 
håller måttet och bör därför revideras. En ytterligare reflektion påvisar att studenterna söker 
bekräftelse från sin handledare över att de uppskattar tiden på ett bra sätt genom att uttrycka 
en känsla av “att ligga med ” i tiden. En stor del av samtalet kretsar runt just området 
“tidsaspekt” och är ständigt återkommande under samtalet men i olika form av aspekter av 
just “Oro över tid”, “Kunna planera uppsatsens process” samt även söka en bekräftelse för att 
“vara i fas”.  
 
I detta fall framstår handledaren i grupp 1 vara relativt oberörd och ger ett intryck utav att 
inte tycka att tiden är ett relevant samtalsämne. En analys som dras då den enda bekräftelse 
studenterna från som handlar om tid är “ja, jag uppfattar att ni ligger bra ” vilket även är ett 
uttalande som infinner sig i slutet av samtalet efter flera försök från studenterna att ta upp 
ämnet av att uttrycka känslor avseende just “tidsaspekten”.  
 
Således anses student och handledare i grupp 1 inte ha landat i en gemensam uppfattning 
över tidsaspekten eller vilket utrymme det området ska få vid handledningstillfället. Parterna 
representerar området på differenta vis och ger området olika utrymme vid 
handledningstillfället.  
 
I grupp 2 präglas området tidsaspekt av en oro och stress hos studenterna “Ja vi har ju varit 
lite stressade och så gick det bort massa dagar nu och jag bara åh gud…” . Studenterna 
diskuterar även en obefintlig möjlighet till att åka hem till föräldrarna nu just på grund av den 
tidspress de känner. Oron framgår även tydligt vid frågor till handledare som “ligger man 
sist, ligger vi bra till eller? ”. Studenterna beskriver eller uttrycker aldrig något som skulle 
kunna tyda på att de känner sig i fas. Det man ger till uttryck avseende tidsaspekten hänvisar 
endast till en stress och oro över uppsatsens tidsåtgång. Något studenterna även lyfter till 
handledaren, “men då ska allt, analys och allt vara skrivet?“. 
 
Även handledaren i grupp 2 möter studenterna i vad de uppfattar som en oro och bekräftar 
att det finns lite tid och ger uttryck för stress genom “jag hann läsa lite igår”, “nu är det 
massor av dagar som går bort” . Trots denna bekräftelsen av stress som handledaren ger till 
uttryck framstår det som att handledaren vidare önskar införliva ett lugn hos studenterna 
genom att benämna åtgärder i uppsatsen för “små-fix”, “att de kan gå in och pilla lite med i 
farten”  och att “de ska använda sina bästa timmar och ösa på”.  Dock förefaller denna 
lugnare representation av tidsaspekten inte mötas av studenterna och deras oroliga frågor 
dyker ständigt upp under mötet vilket leder in på diskussioner om att det är ett “stort arbete ” 
och att det “fortfarande är mycket kvar att göra”  som handledaren säger.  
 
Student och handledare i grupp 2 representerar tillsammans med sina respektive diskurser en 
stress och oro kring tidsaspekten. Trots handledarens försök att införliva ett lugn genom att 

 
 

 



 

använda förminskande uttryck som “små-fix” och “pilla med i farten”, leder vår analys till ett 
antagande om att studenterna och handledare inte är eniga och möts i den konstruktionen 
utifrån sina representationer. Studentens representation präglas av en “oro över tid”, medan 
handledare snarare pendlar i sin representation mellan att vara “i fas och tillräckligt med tid” 
och en “oro över tid”.  
 
Inom området tidsaspekt identifieras även en diskussion om vidare “planerad handledning”, 
där studenterna i grupp 2 uttrycker “man har ingen mer handledning nu innan?”  som en 
fråga om att få mer handledning. Handledare uttrycker först att “det är klart att jag ger er 
handledning”  vilket kan tolkas som att den möjligheten absolut finns och vidare inte heller är 
några problem. Dock fortsätter diskussionen med att handledaren säger att “nu är det 
klämdagar och grejer nästa vecka också men vi kan ju känna”  och avslutar med “får vi inte 
till att träffas kan vi fortfarande ha kontakt via mail”.  Det som först uttrycktes som en 
självklarhet utifrån handledare, och som studenterna först efterfrågade, framstår istället som 
en omkonstrueras. Från en uttryckt vedertagen möjlighet om att ha ett ytterligare 
handledningstillfälle uttrycks istället som något problematisk från handledarens sida. 
Studenterna avslutar med att något tveksamt respondera med “ja vi kan väl se över lite hur vi 
ligger till så kan vi kolla med dig”.  
 
Detta exempel kan ses som ett tydligt tecken på när diskurserna i grupp 2 kämpar om tidens 
betydelse och hur studenternas representation anpassar sig till handledarens representation. 
Konstruktionen utav vad “planerad handledning” tycks på så vis istället konstrueras utifrån en 
anpassning mellan diskurserna, där handledare tycks här större talan i den här frågan och 
studenterna anpassar sig.  
 
I grupp 3 visar studenterna sig medvetna om att tidsaspekten är en viktig faktor i sitt arbete 
och uttrycker således en medvetenhet kring detta. Studenterna konstaterar att “det är mycket 
kvar men...”  eller “vi får se hur långt vi kommer”.  Dock framstår det som att studenterna tar 
denna medvetenhet på ett relativt lättsamt sätt där de varken visar på någon vidare stress 
genom att uttrycker att det är medvetna om att “inlämning den 25:e“  och avslutar meningen 
med en glädje att det sedan är sommar.  
 
Handledaren i grupp 3 uttrycker sig på liknande sätt genom att konstatera att “gud vad tiden 
går, eller hur”  vilket betonar en medvetenhet kring tidsåtgången. Handledare uttrycker även 
en slags uppmuntra till att “ta och sitta och sedan får man njuta sedan när det blir klart”  för 
att konstatera att arbetet kräver tid, men att detta arbete sker inom en planerad tidsram.  
 
I grupp 3 har parterna möts i konstruktionen av tid. Både student och handledare 
representerar området “tidsaspekt” på samma vis. Båda parterna kan, å ena sidan, konstatera 
att det är lite tid kvar, men å andra sidan, även uppfatta processen utifrån ett lättsamt 
perspektiv och även ge uttryck för detta i form av en uttryckt glädje över att sommaren 

 
 

 



 

närmar sig och infaller när uppsatsen har lämnats in, samt att man då kan få njuta när 
uppsatsskrivande har fullföljts.  

Självständighet  
Studenterna i grupp 1 uppvisar vad som uppfattas som en “självständighet” då de genom sina 
uttryck visar att det är studenterna själva som fattar beslut gällande sin uppsats. Studenterna 
talar om hur uppsatsen struktureras är “tolkningsbar ” och att hur de gör “beror på hur man 
som student vill lägga upp det” , vilket tyder på en förmåga hos studenterna att föra egna 
resonemang avseende sin studie. Studenterna för även resonemang kring att de har tagit del 
av vad den feedback de fått från handledare tidigare men att de även vill få bekräftat att de nu 
kan få göra sin egen bedömning, “du hade lite kritik där som vi ändrat på”.  Studenterna 
kommer med förberedda frågor avseende studiens process och tillvägagångssätt “hur mycket 
källor man skulle behöva där”,  men uppfattas trots detta, vara lite reserverade till att ställa 
frågor fullt ut. De hämmas av något och uttrycker återkommande under mötet att “jag vet inte 
om det var så mycket mer egentligen”, “jag har inte ytterligare frågor”.  Utifrån dessa 
utsagor kan studenterna antas känna att för mycket frågor istället kommer att upplevas som 
ett tecken på “osjälvständighet”. Studenterna uttrycker inte heller sitt behov av att få stöd och 
svarar på frågor genom att just konstatera det motsatta, att man inte har några frågor. Trots 
detta fortsätter handledningsmötet med att studenter ställer frågor och söker stöd. Studenterna 
kan således analyseras av att vara varken säkra eller enade om vad ett självständigt arbete 
innebär och har då svårt att genom sin representation uttrycka sin “självständighet”.  
 
Handledaren i grupp 1 däremot, lämnar utrymme till studenternas egna reflektioner. 
Handledaren lämnar över ansvar till studenterna för att själva fatta beslut och föra egna 
resonemang. Detta gör handledaren genom att ställa frågor som “för vad anser du? ” eller 
“hur kommer man dit tänker ni?”  men även genom att aktivt välja att vara tyst och 
reserverad i sina egna resonemang. Vidare önskar handledaren även stämma av att 
studenterna har en egen och färdig bild över vad de ska göra för att kunna fortsätta med sitt 
självständiga arbete och frågor som “allt är solklart? ” ställs. Handledaren är även noggrann 
med uttryck som “så tänker jag i alla fall”  eller “jag skulle säga att” , vilket öppnar upp för 
ett utrymme av fler tankar och perspektiv än bara sitt eget. På så vis väljer handledare genom 
att fastställa pronomenet “jag” inför resonemang och tankar, distansera sig till något som bör 
vara för att förtydliga “självständigheten” i studenternas arbete.  
 
Studiens analys av området “självständighet” i grupp 1 påvisar således att student och 
handledare tillsammans har konstruerat en klar bild av att uppsatsen är ett självständigt arbete 
som studenterna ska se som sitt eget. Både studenter och handledare uppfattas ha liknande 
representationer för hur ett självständigt arbete ger sig tillkänna och parterna talar om 
självständighet på liknande sätt. Konstruktionen utav självständigheten kan således ses som 
två eniga representationer utifrån respektive diskurs. Studenterna representerar en egen vilja, 
förmåga att resonera och kunna ställa frågor, samtidigt som handledare möter detta genom sin 

 
 

 



 

representation över att uttrycka ett eget tyckande och aldrig något som bör vara. Handledare 
lämnar även ett stort utrymme för att studenterna själva skall få resonera, för att ytterligare 
påvisa att det är studenterna som ansvarar och således ingår ett “självständigt” arbete.  
 
I grupp 2 representerar studenterna en “självständighet” genom att berätta för handledaren 
om sådant studenterna har haft svårt att avgöra, men vidare uttrycker som “nu bestämde vi 
oss ”. Studenterna visar även på att det är de som fattar besluten i sin uppsats, och därmed 
ingen annan. Det bekräftas även när en av studenterna säger att “vi måste prata ihop oss ” 
vilket visar på att de är studenterna tillsammans som måste reflektera och föra en diskussion 
angående sitt arbete. Trots en uppvisad självständighet verkar studenterna söka handfast 
vägledning från sin handledare, framförallt genom att ställa frågor likande “så vi behöver 
alltså inte underbygga det?”  eller “spelar det någon roll?”,  vilket kan tyda på en viss 
osäkerhet av de beslut och val som tidigare gjorts avseende uppsatsen. Studenterna påvisar 
även en osäkerhet kring vad som diskuteras utanför handledningen av andra parter 
inkluderade i studiens process. Studenterna vänder och väger även sådan information de fått 
från andra handledare och tidigare kurser för att nu söka bekräftelse hos sin egen handledare, 
“XX sa att man ska ha fem per person minst, artiklar”, “för det fick vi höra vid första 
seminariet och det har vi även fått höra under andra kurser” . Detta tyder dels på en 
osäkerhet kring egna resonemang, men även ett sökande av en sanning hos sin egen 
handledare.  
 
Handledaren i grupp 2 framhäver studenternas självständighet genom att uttrycka att det är 
studenternas beslut och deras uppsats “nu är det som ni har bestämt er och jag tycker att det 
funkar”.  Det lämnas även en uppmuntran till att studenterna själva ska reflektera och föra 
egna resonemang genom uttryck som “jag är inget facit”  eller “jag säger inte hur långt det 
måste vara” . Handledaren bekräftar även studenternas kompetens med uttryck som “ni 
börjar bli väl pålästa” . Dock så pendlar även handledaren mellan “självständigheten” och 
den mer handfasta vägledningen av vad som kan analyseras som en “osjälvständighet”, precis 
som studenterna. Handledaren framföra emellanåt ett klart tyckande som till exempel “ja och 
så tycker jag inte att ni ska göra”  med en betoning på inte. I stora delar under 
handledningstillfället är det handledaren som väljer att styra resonemang “men ni kan ju 
fundera om ni kan modellera på den här ledden, jag såg det lite framför mig”. 
Representationen från handledaren speglar således en ovisshet av att inte själv vara säker på 
vad “självständighet” innebär. Denna ovisshet analyserar vi utifrån att pendla mellan att å ena 
sidan uppmuntra till “självständighet genom att ge studenterna utrymme och befogenhet till 
egna beslut. För å andra sidan inkludera egna, handfasta resonemang och ett snävare 
utrymme för egna reflektioner för studenterna.   
 
En vidare analys påvisar att man i grupp 2 pendlar i konstruktionen av “självständighet” och 
“osjälvständighet" och vad det ska vara. Varken student eller handledare tolkas vara säkra i 
sina representationer för vad ett självständigt arbete innebär. När diskurserna sedan möts 

 
 

 



 

följer vardera representation varandra. Då studenten visar en “självständighet” genom att 
uttrycka sina egna beslut, tycks handledares representation samspela i konstruktionen genom 
att uttrycka sig av att inte vara ett facit eller att det är studenternas egna beslut. På samma vis 
följer studenternas representation handledaren utifrån en “osjälvständighet” av att acceptera 
handledarens handfasta råd och således uttrycka en osäkerhet över tidigare beslut. Parterna 
speglar varandra genom att pendla mellan dessa två ytterligheter och konstruerar området 
självständighet genom ett samskapande.  
 
I  grupp 3  visar studenterna sin självständighet med uttryck som “men det är väl bara upp till 
oss själva”  och kan utifrån detta uttalande tyda på en vilja av att bekräfta för sig själva och 
för handledaren om det egna ansvaret. Studenterna uppfattas vara väl medvetna om att 
uppsatsen är deras arbete och är beroende av deras egen insats. Samtidigt uttrycker 
studenterna er oro över svårigheter, att de uppfattar moment av uppsatsskrivandet som svårt. 
Vidare verkar studenterna hämmade över att ställa frågor till handledaren, och hejdar sig 
själva innan de valt att uttrycka en fundering eller resonemang “skall vi ta frågorna? det är 
väl ingenting?”  och “nej vi har nog inget mer speciellt så”.  Studenterna uppfattas således 
vara väl medvetna om att uppsatsskrivandet är en “självständig” process och vill styrka detta 
genom att uttrycka det egna ansvaret. Dock kan denna medvetenhet även spegla den 
efterfrågan om råd som studenterna egentligen uppfattas eftersöka, och hämmar således 
studenterna när de väl har en fundering.  
 
Handledaren i grupp 3 lämnar ett stort utrymme för “självständighet” till studenterna och 
kommer inte men några handfasta råd om vad de bör och inte bör göra utan snarare uttryck 
som “jag skulle kunna tänka mig det ”. Genom att formulera sig med personliga pronomen 
och vidare formulera “kunna tänka”, skapar detta ett utrymme mellan vad som bör vara och 
vad som skulle kunna vara. Vid en diskussion om modellering anser även handledaren att de 
kan kasta in en modell vid seminariet för att testa den på de närvarande och uttrycker “kan ni 
ju se hur opponenten och vad vi tycker om det” , det lämnas alltså inget utrymme för den 
typen av diskussion tillsammans under handledningen. Vidare speglar detta en stor del av 
handledningens samtal, där frågor ställs av studenter och handledare relativt kortfattat 
besvarar utifrån en egen uppfattning, men sällan uppmuntrar för vidare diskussion mellan 
parterna.  
 
Studenter och handledare i grupp 3 analyseras utifrån sina representationer kunnat 
konstruera område “självständighet” på ett enat vis. Parterna uppfattas således vara medvetna 
om “självständigheten” av att skriva en uppsats på C-nivå. Dock verkar denna uppfattning om 
området vara en slags anpassning av studenterna då de i flertal fall påbörjar frågor, men 
hämmar sig själva. Konstruktionen kan således analyseras som en slags anpassning mellan 
parterna. Där handledare är tydlig i sin representation för vad ett självständigt arbete innebär 
och på så vis kan uppfattas som reservant, medan studenter egentligen eftersöker mer 

 
 

 



 

handfasta stöd och gemensam diskussion, men hämmas i försöken genom att förminska sina 
frågor och i vissa fall resonemang. Och på så vis anpassar sig till handledaren.  
 

Teknisk support   
Inom området “teknisk support” uttrycker sig studenterna i grupp 1 med sakliga frågor, som 
till exempel “hur refererar man till ett mail?”.  En fråga som betraktas som sakligt på grund 
av sin objektivitet och därför inte kräver handledarens subjektiva tyckande. Genom att 
analysera detta kan vi anta att studenterna är pålästa och samlat på sig kunskap så gott de 
kunnat och därmed försökt finna svar på egen hand innan de valt ut sina frågor till 
handledningstillfället. Studenterna förklarar till exempel under diskussionen med handledare, 
om källor att de läst i “Harvard-kompendiet” och återkopplar till vad de uppfattar står skrivet 
men väljer att ställa frågan om hur man refererar till ett mail för att, vad vi kan anta, få ett 
exakt och sakligt svar. Studenterna för även resonemang som tyder på att de själva har 
reflekterat och diskuterat tillsammans med varandra för att finna svar.  
 
Då studenternas frågor är konkreta och sakliga så behöver inte handledaren föra någon längre 
utläggning för att besvara deras frågor. Handledaren besvarar studenternas frågor med 
konkreta svar “jag rekommenderar starkt att transkribera”  till en fråga avseende hur viktigt 
det är att transkribera. Vidare följer handledarens svar som objektiva, just eftersom de frågor 
som studenterna valt att framföra, är objektiva och sakliga.  
 
Vår analys leder således till att grupp 1 tillsammans har konstruerat “teknisk support” utifrån 
eniga representationer av sakliga frågor och sakliga svar av “konkreta råd” och “kunskap”.  
 
I grupp 2 ställer studenterna öppna frågor och uttrycker “det är mest för att vi ska bredda 
lite?” . Den här typen av frågor som studenterna ställer öppnar ständigt upp för diskussion 
under handledningstillfället eftersom frågan varken är saklig eller kan kopplas till ett specifikt 
eftersökt svar av handledaren. Studenterna representerar området “teknisk support” genom att 
söka bekräftelse på funderingar de tillsammans har. De framstår sig således inte förvänta sig 
konkreta och sakliga svar, utan istället vilja, tillsammans med handledare, kunna diskutera 
och resonera fram svar på funderingar studenterna har.  
 
Handledaren i grupp 2 möter denna typ av öppna frågor och engagerar sig i diskussionen 
“den tänker jag passar jättebra där. Plocka in några artiklar i inledningskapitlet istället.” 
eller “tror ni att ni kommer att behöva det till analysen?“,  vilket vidare öppnar upp för en 
reflektion från studenterna till det handledaren uttalar sig om. Handledaren bygger även en 
“teknisk support” på egna förberedda reflektioner av vad studenterna kan dra nytta av, 
snarare än att bara besvara det frågor som ställs. Denna analys kan vi dra utifrån på vilket sätt 
handledare väljer att starta diskussioner uttryckt som “jag tycker…”  och “jag tror…”  för att 
sedan avsluta med uttryck som “... tror ni att ni kommer behöva det till analysen?”.  På detta 

 
 

 



 

vis inkludera handledare egna resonemang, samtidigt som denne tar hänsyn och önskar 
studenters egna uppfattning av resonemanget i fråga.   
 
Området “teknisk support” konstrueras i grupp 2 utifrån eniga representationer av student 
och handledare. Båda parterna kan således uppfattas som eniga i vad som efterfrågas och vad 
som tillgodoses avseende “teknisk support”. Vår analys utgår från en gemensam konstruktion 
av eniga representationer där “teknisk support” ska utgå från en ömsesidig diskussion där 
öppna frågor välkomnas och vidare diskuteras under handledningstillfället.  
 
Studenterna i grupp 3 leder samtalet av vad som uppfattas som konkreta och sakliga frågor 
under handledningstillfället och uttrycker “måste hela transkriberingen vara med, eller skall 
man välja ut vissa delar?”  och “måste vi ha med någon i uppsatsen eller räcker det med att 
vi har en för oss själva?” . Frågorna uppfattas var förbereda, där studenterna redan innan 
handledningsmötet har planerat vilka frågor de vill ställa och påminner varandra, “ska vi ta 
frågorna” . Något som den ena studenten uttrycker till den andra studenten. Dock uppfattas 
studenterna med sina frågor, även vilja besvara den fråga de själva ställer genom att själva 
uttrycka ett alternativt svar som “eller skall man välja ut vissa delar?”  och “eller räcker det 
med att vi har en för oss själva?”.  Studenterna ställer en fråga, trots att de redan tycks ha en 
uppfattning om vad svaret kommer att bli. Vilket snarare kan uppfattas som ett sökande efter 
bekräftelse från handledaren.  
 
Handledaren i grupp 3 besvarar inte frågan lika konkret som den är ställd. Området “teknisk 
support” bygger snarare på feedback och råd på hur man skulle kunna göra i uttryck som “ja 
det låter mycket rimligt att ni gjorde det valet då och det skriver ni ju fram i metod”. 
Handledare kan således vara medveten om att studenterna redan besitter den information de 
eftersöker och väljer då att istället främja studentens redan existerande uppfattning, “ni får en 
gemensam syn på hur ni tolkar ert material” . Dock vidareutvecklas aldrig dessa uttryck till 
en gemensam diskussion mellan parterna och ämnar inte heller till att landa i något 
resonemang eller beslut under handledningen. Många gånger responderar handledaren med 
ett konstaterande som “modeller i sig är ganska svårt, det är svårt att göra”  och sen avslutas 
diskussionen. Här lämnas inget utrymmer för någon vidare support under 
handledningstillfället på grund av att varken student eller handledare leder vidare 
diskussionen.  
 
Konstruktionen av “teknisk support” inom grupp 3 verkar således konstrueras av eniga 
representationer från vardera diskurs. Den form av feedback som erbjuds från handledaren 
mottas vidare av studenten. Likväl som de frågor studenten ställer, besvaras av handledaren 
på ett liknande vis. Konstruktionen antas ske genom att representationerna finner sig enade 
över “teknisk support” i form av feedback som inte måste landa i något specifikt under själva 
mötet.  

 
 

 



 

4.2 Konstruktion av handledning 

I linje med vad Burr (2003) diskuterar för vad diskurs innebär som meningsskapande, 
metaforer, representationer, bilder, historier, uttalande som tillsammans producerar en viss 
version av en händelse, så kan konstruktionen av handledning ses som en gemensam version 
utav en händelse. Konstruktionen kommer alltid att ske då konstruktionen av en händelser är 
en ständig process när diskurser möts (Jörgensen & Phillips 2000). Med koppling till empirin 
påvisar detta att det inte alltid behöver innebära att student och handledares representationer 
överensstämmer inom varje område, utan det kan även handla om skillnader i 
representationer, anpassning mellan representationer eller ett gemensamt samskapande av 
representationer. I alla tre grupper som omfattas i denna studie har parterna konstruerat sin 
version av handledning.  
 
Ett grundläggande antagande utgår ifrån att diskursen konstruerar den sociala världens 
betydelse men att denna betydelse aldrig kan frysas fast, det vill säga av den enda rätta 
objektiva sanningen. Diskursen kan alltså inte ses som en sluten sektion av vad som generellt 
kan uppfattas som sanning (Laclau & Mouffes 1995). Konstruktionen av 
handledningssituationen kommer aldrig uppnå ett rätt eller konstant sätt. En handledning 
kommer inte heller vara identisk med en annan handledning eller spegla något som redan 
existerar. Genom vårt språk, representeras olika versioner av handledning. Utifrån studenters 
och handledares representationer kommer parter att producera en egen verision av 
handledning som inte är identisk med någon annan (Jörgensen & Phillips 2000). Hur 
parternas egen och gemensamma version av handledning ser ut kommer att sätta prägel på 
konstruktionen och vidare vara den konstruktionen av handledningssituationen som parterna 
uppfattar. Utifrån en diskursanalys bekräftar denna studies analys att student och handledare 
ständigt konstruerar handledning gemensamt utifrån sina egna diskurser. Konstruktionen 
präglas inte bara av vad diskurserna representerar, utan även på vilket sätt de representeras. 
På så vis, i enighet med Laclau & Mouffes (1995) resonemang, kommer student och 
handledare alltid konstruera nya versioner över vad handledning innebär.  
 
Att analysera vad  konstruktionen är blir således en oväsentlig fråga att svara på. 
Konstruktionen av handledning kommer alltid att vara en egen version utav vad student och 
handledare producerar. Hur  handledning konstrueras finner vi således av större intresse och 
relevans. Utifrån en analys mellan empiri och teori har vi identifierat fyra sätt som 
konstruktionen kan ske utifrån. Nedan presenteras 4 olika praktiker som vi i denna studie har 
identifierat och namngett: Den eniga praktiken, den oeniga praktiken, den anpassade 
praktiken  och den samskapande praktiken  

 
 

 



 

Den eniga praktiken  
Colla & Corvellec (2003) beskriver vikten av att se diskurs och talhandlingar som aktiva 
producenter till att förmedla förståelse. Att konstruera handledning kan således innebära en 
kollektiv produktion till en gemensam version utifrån både student och handledares 
representationer. Att producera den vetenskapliga talhandlingen genom utbytet av fysiska 
talhandlingar (Colla & Corvellec 2003) kan vidare beskriva på vilket sätt student och 
handledare omfattar samma typ av representation utav handledning utifrån liknande 
förväntningar. De har alltså liknande versioner av vad handledningen ska innebära och möts 
på så sätt med en samsyn. Deras samsyn identifieras i den enighet som deras representationer 
och diskurserna ger sig till uttryck utifrån ett liknande sätt. Utifrån dessa premisser 
konstruerar diskurserna en gemensam version av handledning.  
 
Detta ges till uttryck av att student och handledare uttrycker sig på liknande vis avseende 
område, eller talar om området med samma perspektiv. I grupp 1 har student och handledare 
ha en gemensam bild över vad teknisk support skall innebära. Studenter är förberedda med 
sakliga frågor som “hur refererar man till ett mail?“  eller “rent formellt mässigt finns det 
ingen form av struktur som man måste ha en transkribering på ett visst sätt?” . Samtidigt som 
handledare responderar med sakliga svar som “jag rekommenderar starkt att transkribera”. 
Detta ger en bild av att student respektive handledare har en samsyn över den tekniska 
supporten. Diskurserna möts med liknande uttryck och verkar eniga i att den tekniska 
supporten ska innehålla sakliga frågor och sakliga svar. Student och handledare har alltså 
gemensamt, genom sina talhandlingar, producerat en version av den tekniska supporten som 
genomsyras av enighet och samsyn.  
 
På liknande vis konstruerar student och handledare i grupp 2 tidsaspekten och specifikt oron 
över tid. Studenterna uttrycker stress i ord som beskriver brist på tid och frågor avseende hur 
väl man ligger i processen. Handledaren möter denna oro över tiden genom att använda ord 
som “hann” och håller med studenterna i att det finns en brist av tid. Handledaren diskuterar 
även bortfall av dagar vilket förmedlar att handledaren antar samma perspektiv som 
studenterna.  Parterna uppfattas således ha överensstämmande versioner över vad tidsaspekten 
ska innebära vilket ger sig till uttryck när parterna representerar området tidsaspekt. Parterna 
använder liknande uttryck i språket och möts naturligt när de diskuterar oro med koppling till 
tidsaspekt. Genom att student och handledare antar vad som uppfattas som en samstämmig 
bild över uppsatsens process och tidsåtgång, möter diskurserna varandra när de talar om detta 
område. 
 
I relation till Colla & Corvellec (2003) resonemang av diskurser som aktiva producenter till 
att förmedla förståelse utgör diskursen stor relevans när parter tillsammans konstruerar en 
situation. Diskurserna är alltså viktiga både för förståelsen för varandra när områdena 
diskuteras men även för hur de konstruerar handledningen i sin helhet. Ingår parterna 

 
 

 



 

handledningen med samma typ av uppfattningar och förväntningar kommer det att hjälpa till 
att förmedla förståelse. Utgör diskurserna ett gemensamt sätt att tala om något kan det även 
bidra till mer enig version av vad en situations ska innebära samt bidra till bättre förståelse.  

Den oeniga praktiken  
Jörgensen & Phillips (2000) beskriver att olika diskurser med sin representation ständigt 
kämpar mot varandra för att lyckas låsa fast språkets betydelse på sitt eget sätt. Det kan 
handla om att två olika diskurser som inte representerar samma sak men försöker i samtalet 
konstatera en version utifrån sin egen diskurs. Studenter och handledare som möts i 
handledningssituationen med respektive diskurs kan ha olika förväntningar om vad 
handledningen innebär, och representerar således olika versioner. Vidare kommer det att 
påverka situationen när handledning tillsammans konstrueras. Vardera diskurs omfattar 
handledning i allmänhet och ett specifikt område i synnerhet utifrån två olika representationer 
just på grund av att dess betydelse inte har låsts fast i en generell mening. Ibland kan parterna 
genom sina diskurser inte kommit så långt i den gemensamma konstruktionen. De är inte 
eniga om innebörden av handledning och kan ha svårt att utveckla gemensamma resonemang. 
De talar inte om områdena med samma perspektiv eller uttryck som de gör i den eniga 
praktiken.  
 
Precis som Jörgensen & Phillips (2000) konstaterar kan handledare och student besitta olika 
förväntningar och olika erfarenheter avseende handledning, vilket ger sig tillkänna när 
parterna gemensamt ingår handledningssituationen. Denna diskursiva oenighet ger sig till 
känna när student och handledare omfattar samma område inom handledning, men 
representationerna vidare skiljer sig åt. Konstruktionen utav handledning sker, och kommer 
alltid att göra det (Jörgensen & Phillips 2000), men det diskursiva mötet har ännu inte lyckats 
låsa fast handledningens betydelse. Parterna är alltså oeniga i konstruktionen.  
Bara för att student och handledare inte representerar liknande uppfattningar, behöver det inte 
uttrycks negativt, om ens uppfattas negativt. Det är inte säkert att parterna är medvetna om att 
de talar och uttrycker sig på olika sätt. Det är heller inte säkert att de känner sig missnöjda 
över hur konstruktionen ser ut. Nyckeln till framgång måste inte vara att de representerar 
samma saker så länge de lyckas förstå varandra.  
 
Ett exempel på en sådan situation är när grupp 3 talar om “teknisk support”. Inom det 
området efterfrågar studenterna konkreta råd, men från handledarens sida ryms varken 
diskussion eller lika konkreta svar. Detta påvisar ett antagande om att student och handledare 
antar olika uppfattningar om vad den tekniska supporten ska innehålla. Parternas konstruktion 
bygger på en handledning som omfattar feedback och diskussioner men som vidare inte 
landar i något resonemang eller beslut under handledningen. Parterna uttrycker varken 
missnöje eller oro över att vardera diskurs representerar olika versioner över vad “teknisk 
support” skall innebära. Oenigheten mellan diskurserna konstruerar det specifika området 
trots att student och handledare egentligen inte representerar lika uppfattningar.  

 
 

 



 

 
I grupp 1 kämpar student och handledares diskurser istället inom området “engagemang”. 
Studenternas uttryck kategoriseras under temat “entusiasm”. Detta ges till uttryck genom att 
studenterna är förberedda, intresserade och uttrycker känslor för sin uppsats. Medan 
handledarens uttryck istället kategoriseras under temat “dålig koll”. Parterna 
representationerna skiljer sig mycket åt. Något som även speglas inom området 
“självständighet” där studenterna trots sin koll och kunskap avseende uppsatsen söker 
bekräftelse för resonemang de egentligen redan har svaret på, “om du tänker att det här 
upplägget känns relevant” . Följaktligen antar vi utifrån vår analys att studenterna saknar 
uppmärksamhet och bekräftelse gällande deras uppsats, vilket handledaren inte alls verka 
uppfatta eller vidare reflektera över. Detta kan således exemplifiera en diskursiv kamp över 
hur olika diskurser kämpar om att låsa fast språkets betydelse. Handledaren har en 
uppfattning om hur mycket eller lite handledaren ska leda eller förbereda sig inför mötet 
medan studenterna har höga förväntningar och visar stort intresse och entusiasm över sitt 
arbete och söker ständig bekräftelse. De har alltså olika versioner av vad som ska uttrycks 
inom det här området. Parterna har inte lyckats landat i en gemensam konstruktion som 
identifieras av enighet och samsyn.  

Den anpassade praktiken  
Vidare beskriver Jörgensen & Phillips (2000) diskurs av att “kartlägga de processer där vi 
kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 
konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga”.  Konstruktionen ut av 
handledningen sker i vissa fall via en anpassning mellan diskursers representation, där 
antingen studenten eller handledarens diskurs har fått ett övertag och på så vis 
konventionaliserat handledningens betydelse på så sätt att den andre parten anpassar sig till 
motpartens representation. Diskurserna kämpar om att låsa fast tecknets betydelse för att 
måla upp en tydlig bild över vad något innebär. Vi söker sanningen och prövar våra 
representationer genom att placera och jämföra dem i förhållande till andras representationer 
(Jörgensen & Phillips 2000). På det sättet påverkar diskurserna varandra och i vissa fall så 
anpassar de sig. När studenter och handledare möts och deras representationer tillsammans 
ska konstruera handledning så händer det alltså att det sker en ömsesidig anpassning för att 
låsa fast en gemensam betydelse över vad de ska definiera handledningen som. Den enda 
eller den andre diskursens representation kan uppfattas ha övertag och blir således 
konventionaliserade i relation till den andre diskursens representation som då istället väljer att 
anpassa sig.  
 
I grupp 3 exemplifieras denna anpassning under området “självständighet”. Det framgår 
tydligt att studenterna betraktar sin uppsats som ett helt självständigt arbete. Det samma 
gäller handledaren som lämnar över ansvar och utrymme för studenternas självständighet. 
Dock finns det tecken på att studenterna skulle vilja ha mer vägledning, främst genom de 
frågor som väljs att ställas. Till exempel så smyger de ständigt in fler frågor samt konstaterar 

 
 

 



 

sådant som känns svårt vilket skulle kunna analyseras som försökt till att låtas få den typ av 
vägledning studenterna egentligen eftersöker. Konstruktionen präglas således av en 
självständighet som både student och handledare behandlar i sina respektive representationer. 
Detta trots att studenten vid flertal tillfällen eftersöker än mer handfast handledning. Då 
studenterna inte ifrågasätter eller ber om tydligare vägledning uppfattas studenterna ha 
anpassat sig efter handledarens version av området självständighet. Konstruktionen av 
självständighet är alltså anpassad men kanske inte helt ömsesidig från vardera part. I det här 
fallet har studenterna anpassat sig till handledarens representation. Studenterna har i det här 
fallet valt att ta vägen till konstruktion via anpassning för att parterna gemensamt ska kunna 
fastslå en betydelse av området självständighet.  
 
Liknande mönster identifieras i grupp 2 när student och handledare behandlar området 
“tidsaspekt”. Studenterna upptar en diskussion om ett nytt handledningstillfälle samt att det 
framgår att det ligger i studenternas intresse. Handledaren möter förfrågan positivt “vill ni ha 
handledning är det klart att jag ger er handledning” . För att i nästa andetag nämna att det 
närmar sig “klämdagar”  , att de kan känna sig för och om de inte får till träff att de kan 1

höras via mail. Istället för att boka in en ny handledningstid så svarar studenterna med att de 
ska fundera och höra av sig. Handledaren antas således förminskar studenternas behov av 
handledning genom att indirekt påvisa tidsbrist vid klämdagar och be studenterna “känna 
efter” innan en ytterligare handledning bokas in. Studenterna väljer således att anpassa sig 
efter det. Återigen behöver dock inte denna anpassning betyda att studenterna är missnöjda 
över hur diskussionen slutade och gemensamt kunna fastslå områdets betydelse.  

Den samskapande praktiken  
Jörgensen & Phillips (2000) fortsätter resonera kring diskursens konstruerande och 
konstaterar att de diskursiva mönster vi konstruerar bevaras och förändras i diskursiva 
praktiker. Diskursers behöver i sin tur inte heller vara låst vid en specifik representation utan 
kan förändras i mötet med andra diskurser. Studenter och handledare tycks i vissa fall följa 
varandras diskurser genom att representera likartade betydelser, men som pendlar mellan 
ytterligheter och alltså ej fastställda representationer. Student och handledares diskurs tycks 
på så vis också följa varandra i sina representationer, utan att någon parts egentligen fastställt 
sin representation för sin specifika diskurs. Konstruktionen av handledningssituationen kan 
således tyckas bestå av att studentens representationer och handledares representationer 
speglar och följer varandra.  
 
Ett exempel på den här typen av konstruktion identifieras när vi analyserat området 
“självständighet” i grupp 2. Å ena sidan visar studenterna en självständighet genom egna 
beslut och resonemang. Handledaren bekräftar det genom att uttrycka att det är studenternas 
uppsats och således deras beslut. Å andra sidan berör både studenterna och handledaren även 

1 Klämdagar hänvisas i detta fall till lediga dagar.  
 
 

 



 

temat osjälvständighet. Studenterna söker handfast vägledning och handledare besvarar detta 
med tydliga vägledning. I grupp 2 pendlar både student och handledare mellan 
självständighet och osjälvständighet. Student och handledare pendlar således tillsammans i 
sina diskurser mellan ytterligheter i sina representationer för vad området “självständighet 
innebär. Där representationerna å ena sidan präglas av en självständighet och egna beslut, 
men å andra sidan präglas av en osjälvständighet av handfast vägledning. Varken student 
eller handledare verkar på så vis inte kunna fastställa representationen i sin diskurs över 
området “självständighet” och speglar därför istället varandras representationer. 
Konstruktionen av handledning kan på så vis uppfattas som en samskapande process mellan 
parternas representationer i sina diskurser av att pendla mellan dessa två ytterligheter 
tillsammans.  
 

5. Slutsats och diskussion  
En slutsats som kan dras med koppling till studiens bakgrund är att både handledare och 
student lyfter handledning som en central aspekt i uppsatsskrivandet. På vilket sätt student 
och handledare kommunicerar i handledningen utgör då en viktig faktor för att konstruera 
situationen handledning.  
 
Vidare kan studien konstatera att konstruktionen av handledning är genom en ständig 
process, då både student och handledare talar och kommunicerar om det i en löpande relation 
med varandra. Konstruktionen utav handledning kommer på så vis aldrig återspegla en annan, 
utan ständigt skapas som nya versioner. Däremot har vi hittat mönster i hur student och 
handledare konstruerar handledningen tillsammans.  
 
En annan slutsats som kan dras utifrån studiens frågeställning “hur konstruerar student och 
handledare situationen handledning?” är att studenter och handledare kan konstruera 
handledningen utifrån fyra olika praktiker. Dessa praktiker har identifierats under analysen 
mellan empiri och teori. Vi har valt att namnge dessa praktiker utifrån dess förhållningssätt. 
Dessa praktiker presenteras som: den eniga praktiken, den oeniga praktiken, den anpassade 
praktiken  och den samskapande praktiken.  
 
I den eniga praktiken  representerar student och handledare en och samma version utav 
handledning och på så vis möts diskurserna och konstruerar handledningen. I den oeniga 
praktiken  representerar student och handledare inte samma version utav handledning där 
diskurser möts men utifrån olika premisser och konstruerar handledning utifrån dessa 
skillnader. I den anpassade praktiken  anpassar sig den ena diskursen till den andre. Student 
och handledare representerar inte samma version men diskurser möts när en av diskurserna 
anpassat sig till den andre och det är på så vis konstruktionen sker. I den samskapande 
praktiken  är varken student eller handledare klara i sin representation. Diskurserna möts i att 
tillsammans försöka fastställa versionen utav handledning genom att pendla mellan olika 

 
 

 



 

definitioner och betydelser. Konstruktionen sker genom att student och handledare 
tillsammans speglar och följer varandras representationer utan en klar vision.   
 
Att analysera själva konstruktionen har således varit en irrelevant aspekt att analysera i denna 
studie, då konstruktionen i sin egen version aldrig kommer likna eller återspegla en annan. 
Utifrån studiens observationer kan vi heller inte uppfatta en färdig konstruktion som mer 
positiv eller negativ i relation till en annan konstruktion. Däremot skulle ett antagande 
huruvida parter uppfattar hur konstruktionen sker som mer positiv eller negativ. Det skulle 
kunna vara så att den eniga praktiken  underlättar för handledning då den kan påvisa en bättre 
förståelse mellan student och handledare när de representerar ett område, vilket vidare skulle 
kunna uppfattas som positivt. På liknande vis skulle den oeniga praktiken  kunna försvåra 
handledningen genom en oförståelse mellan parterna istället, vilket således skulle kunna 
uppfattas som negativt.  
 
Utifrån studiens analys tycks den eniga praktiken  och den oeniga praktiken  vara mest 
förekommande i konstruktionen av handledning. De andra två praktikerna förekommer också, 
men inte i samma omfattning. Anledningen till detta skulle kunna grunda sig i hur färdig 
student respektive handledare är i sina representationer, det vill säga om diskursen redan 
fastställt sin representation i förhållande till handledning eller ett specifikt område inom 
handledning. När konstruktionen sker utifrån den eniga eller oeniga praktiken tycks vardera 
part redan speglat sina representationer av egna meningar och betydelser för handledning som 
sanning. Det är då som diskurserna konstruerar situationen i enighet eller oenighet. Den 
anpassade praktiken och den samskapande praktiken speglar således istället en viss osäkerhet 
och ej fastställd representation i förhållande till handledning. Vilket då konstruktionen istället 
sker av vad som kan uppfattas som en mer interaktiv konstruktion, där parter behöver 
interagera med varandra för att slutligen producera sin egen representation.  
 
I analysen har en observation om att samtliga grupper konstruerar “teknisk support” utifrån 
den eniga praktiken.  Med koppling till vad som beskrivs i studiens bakgrund avseende det 
utrymme som lämnas i gapet för vad handledning förväntas vara, för att vidare upplevs att 
vara skulle denna enigheten i “teknisk support” kunna spegla en tydlighet. En tydlighet av 
vad som uttrycks i anvisningsdokumentet avseende just “teknisk support” och vidare lämnar 
ett smalt utrymme för att skapa en egen version av området i fråga. Student och handledare 
kan utifrån denna aspekt ha uppfattat anvisningar av “teknisk support” på liknande vis, vilket 
då återspeglas när parternas diskurser möts i handledningen och representerar situationen på 
liknande vis. På samma vis skulle den oeniga praktiken grundas i vad som förväntas vara för 
att vidare upplevas vara. Utrymmet som lämnas för att skapa sin egen version blir således 
mycket bredare, vilket istället göra det möjligt för vardera part att skapa sig egna 
förväntningar och uppfattningar och vidare skiljer student och handledare åt.  
 

 
 

 



 

Att lyfta en diskussion avseende detta utrymme som lämnas mellan förväntan och erfarenhet 
anser vi som författare vara en viktig aspekt i förhållande till de styrdokument och vedertagna 
förväntningar som berör handledningen. Det går nog aldrig att påverkar exakt hur en 
konstruktion kommer att ske, men man kanske kan påverka utrymmet som ges då det faktiskt 
lyfts fram som problematiskt.  
 
Genom att skapa medvetenhet om de fyra konstruerade praktikerna kan även en förståelse 
skapas för att liknande problematik kan uppstå i andra sammanhang och inte bara under 
handledning under uppsatsskrivande. Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv skulle dessa 
fyra praktiker vara tillämpbara även i andra sociala strukturer inom organisationen. Dessa 
fyra praktiker skulle kunna identifieras i en organisation där liknande mötesformer av vad 
som kan uppfattas som en social konstruktion, vilket är det som har analyserats i denna 
studie. Genom att betrakta olika roller och dess förväntningar inom en organisation analysera 
parters diskursiva möten för att sedan kunna identifiera konstruerande praktiker. Vi som 
författare tror att en ökad förståelse för hur en konstruktion sker på ett diskursivt plan, öppna 
upp för att utveckla studier och diskussion inom organisation, ledarskap och ämnesdidaktik.  
 
En ytterligare slutsats som kan dras är att denna studie bidrar till vad tidigare litteratur ej har 
omfattat. Till skillnad mot tidigare studier som utgår ifrån ett syfte att förklara vad som 
upplevs som problematisk inom handledning och vad som bör göras för att kunna lösa 
problem inom handledning. Denna studie har istället antagit ett syfte för att försöka skapa en 
förståelse till varför problem inom handledning uppstår genom att studera hur konstruktionen 
utav handledningssituationen sker. Att genom förståelsen för hur parterna konstruerar 
handledningstillfället utifrån varsin diskurs kunna angripa problemet där det uppstår. Vi har i 
bakgrunden konstaterat att det skildras en osäkerhet för vad konstruktionen kommer att 
innebära samt ett gap mellan vad handledning förväntas vara och upplevs att vara. Genom att 
skapa en förståelse för hur konstruktionen sker utifrån fyra praktiker önskar vi lyfta en 
diskussion om vad som istället skulle kunna skildra en säkerhet över vad konstruktionen 
kommer att innebära. Genom en sådan diskussion vidare skapa förutsättning för en mindre 
upplevd problematik kring handledning.  
 
I framtiden skulle vi uppmuntra till vidare studier som tar hänsyn till konstruktionen i olika 
organisationer och sammanhang. Genom att studera konstruktion utifrån andra perspektiv 
såsom genus, makt, hierarki eller hög och lågpresterande studenter skulle ytterligare 
påverkande faktorer kunna analyseras. Utifrån en diskursanalys skulle en studie med andra 
perspektiv kunna reflektera mer över representationernas betydelser som kommer till uttryck 
genom diskurser samt hur dessa representationer påverkar konstruktionen mellan två parter.  
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