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Författare Pettersson, Johan  

 

English title: Experiences of conducting an independent degree project- 

student experiences of locus of control 

     

 

Abstrakt 
Föreliggande studie syftar till att bilda kunskap kring hur examinerade 

studenter från Linnéuniversitetets grundlärarprogram med inriktning mot 

arbete i fritidshem år 2018, upplever utbildningsmomentet att skriva ett 

självständigt arbete. Intentionen med studien är att, utifrån en induktiv 

grundteoretiskt metod, bidra till en utvecklad teoribildning kring sambandet 

mellan studenters upplevelser och orsaker. Totalt deltar fyra examinerade 

studenter, med grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, i 

studien. Resultatet baseras på studenternas livsberättelser med fokus på 

upplevelser av uppsatsprocessen samt utbildningsmomentets innehåll.  

 

Resultatet redogör för hur kontrollfokus utgör en central aspekt i studiens 

teoriutvecklande syfte av att beskriva sambandet mellan informanternas 

upplevelser och orsaker. Detta genom tillämpning av termen self-serving bias.  

Informanternas beskrivningar av subjektiva upplevelser och dess orsaker tyder 

på intern och extern nivå av kontrollfokus, vilka omfattar dels av en intern 

fokusering på upplevelsen av tilliten till den egna förmågan (self-efficacy) och 

en extern fokusering på stödet från handledaren. Resultatet tyder på olika 

upplevelser av self-efficacy medför skillnader i upplevd emotionell 

påfrestning.  

Samtliga informanter uttrycker upplevelsen av orättvisa. Orsaken till orättvisan 

beskrivs av informanterna vara lokaliserad till handledarna, där vissa 

handledare till andra handledningsgrupper av studenter, upplevs bistå med mer 

stöd och fler handledningstillfällen. Detta upplevs medföra kvalitetsskillnader 

i studenternas självständiga arbeten vilket väcker känslor av avundsjuka och 

ilska.  

Nyckelord 
Självständigt arbete, studenter, grundad teori, kontrollfokus, self-efficacy, 

self-serving bias. fritidshem 
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1. Inledning 

“There's an east wind coming...” 

                          - Ur Arthur Conan Doyle, His last Bow 1917. 

En kall höstdag 2017 skulle jag inleda mitt första examensarbete inom det 

bildpedagogiska ämnesområdet. Likt löven utanför fönstret kastades känslor 

inom mig omkring, okontrollerat och kaosartat i ångestens och vilsenhetens 

starka vindar. Examinationen i slutet av året upplevdes som en hård och snabbt 

annalkande vinter som jag inte var förberedd inför. De första veckorna 

upplevdes som att gräva sig fram ur en lavin av känslor som omkullkastat, 

begravt och kvävt mig. Efter den slutliga kampen och arbetet stod klart kunde 

jag äntligen andas ut med vetskapen av att jag överlevde.  Idag sitter jag här 

igen med en viss ovisshet men med en förväntan som jag inte hade första 

gången.  

Det inledande citatet beskriver metaforiskt hur jag upplevde 

utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete, som vind som 

kommer med utmaningar och prövningar som måste besegras innan en ny dag 

gryr och jag förhoppningsvis står kvar starkare och klokare. Föreliggande 

studie har utvecklats ur ett personligt intresse för mänskliga upplevelser och 

hur de påverkar individen. Studien utgår från ett personligt intresse av att bilda 

kunskap kring hur examinerade studenter upplever utbildningsmomentet av att 

skriva ett självständigt arbete, ett moment som förstås som en utmaning som 

jag själv en gång tidigare och återigen ställs inför. Föreliggande studie utgör 

därför också en gestaltning av en personlig resa för mig som författare, som 

befinner sig i en ständigt pågående process med personliga upplevelser av att 

försöka tillämpa en, för mig tämligen okänd metod, grundad teori. Genom 

föreliggande studie kommer läsaren därför följa min process av att genomföra 

mitt andra självständiga arbete med sina nya utmaningar.  

Att undersöka studenters upplevelser i relation till utbildningsmomentet kan 

bidra med kunskap kring hur utbildningen kan utvecklas för att bemöta 

studenter samt att främja utvecklandet av studenternas teoretiska och praktiska 

färdigheter i att bedriva forskningsprojekt. Men det främsta målet med 

föreliggande studie är att belysa tidigare studenters upplevelser vilket kan bidra 

https://www.goodreads.com/work/quotes/10479789


 

 

 

 

6 

 

med en känsla av igenkännas för blivande studenter som ställs inför samma 

utmaning.  

Att skriva ett självständigt arbete är en utmanande och central del i 

studenternas utbildning och utgör ett slutmoment för en längre utbildning. 

Utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete beskrivs av 

informanterna som deltar i föreliggande studie som en resa med både för och 

motgångar som på olika sätt bidrar till en emotionell påfrestning. 

Föreliggande studie utgår från en fenomenologisk ansats med drivkraften av 

att genom induktivt analysförfarande genom grundad teori utveckla en 

förståelse för hur examinerade studenter inom grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i fritidshem upplever utbildningsmomentet av att skriva 

ett självständigt arbete. 

Skolverket (2018) beskriver hur den evidens- och forskningsbaserade 

undervisningen är essentiell för fortsatt skolutveckling. Detta ställer krav på att 

huvudmän, skolledare, lärare och pedagoger har kompetensen till att dels söka 

och värdera utbildningsvetenskaplig forskning samt tillämpa forskningen i en 

pedagogisk praktik (Norrestam & Alfredsson 2017). Utbildningsmomentet att 

skriva ett självständigt arbete inom grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbetet i fritidshem förstås därför som ett viktigt moment för att utveckla denna 

kompetens hos studenterna som efter examen blir grundskolelärare med 

tillhörande uppdrag av att tillämpa forskningsbaserade arbetssätt.  Kunskapen 

kring studenters olika upplevelser av utbildningsmomentet kan därför 

användas i utvärderingssyfte och bidra till att kvalitetssäkra utbildningen på 

universitetet. Att bilda kunskap om studenters upplevelser och var orsakerna 

till dessa är lokaliserade kan användas till en utveckling av 

utbildningsmomentet att skriva ett självständigt arbete inom 

grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och ge 

studenterna de bästa förutsättningarna för att arbeta med forskningsbaserade 

arbetssätt inom fritidshemmets verksamhet.  
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2. Om disposition  

Enligt Gibson och Hartman (2014) följer studier som använder sig av grundad 

teori en annan metodologi där insamling och analys av data sker före det att 

specifika forskningsfrågor har formulerats. Enligt Hartman (2001) har data en 

central roll inom den empirinära grundade teorin, där data styr undersökningen 

och problemformuleringen. Detta medför att föreliggande studie, som baseras 

på grundad teori, har en disposition som skiljer sig från traditionella kvalitativa 

studier. Med syfte av att ge en tydligare bild av hur studien utvecklats kommer 

studiens disposition följa studiens forskningsprocess där litteratur och tidigare 

forskning behandlas efter metod och analyskapitlet. I enlighet med ett 

grundteoretiskt tillvägagångsätt har föreliggande studies syfte formulerats efter 

analysförfarandet. För att underlätta för läsaren att förstå inriktning för 

föreliggande studie kommer studiens syfte att presenteras enligt följande. 

 

3. Syfte 

Föreliggande studie syftar till att bilda kunskap kring hur studenter som 

examinerats från Linnéuniversitetets grundlärarprogram med inriktning mot 

arbete i fritidshem år 2018, upplever utbildningsmomentet av att skriva ett 

självständigt arbete. Utifrån ett grundteoretiskt förhållningsätt syftar 

föreliggande studie till att bidra till en utvecklad teoribildning kring hur det 

kan upplevas att som student ingå i undervisningsmomentet av att skriva ett 

självständigt arbete.  Intentionen med studien är att, utifrån en induktiv 

grundteoretiskt metod, bidra till en utvecklad teoribildning kring sambandet 

mellan studenters upplevelser och potentiella orsaker 

 

4. Bakgrund 

Det självständiga arbetet är en viktig och stor del av studenters utbildning och 

utgör ett slutmoment för en längre utbildning. Momentet innebär inte enbart 

inlärning av nya begrepp och teorier utan också en socialisationsprocess i 

vilken studenterna går från att vara en lärande student till att bli en forskande 

student. Enligt Linnéuniversitetet (2013) kursplan Självständigt arbete inom 

det fritidspedagogiska området har grundlärare i fritidshem den viktiga 

uppgiften av att på vetenskaplig grund utveckla verksamheten där kunskaper 

inom forskningsorienterat arbete bedöms som en del av lärarens didaktiska 

kompetens.  
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En annan viktig aspekt av utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt 

arbete är utvecklandet av studenters färdigheter i att söka och evaluera 

forskning för att sedan applicera forskningen i en praktik. Beaudry och Miller 

(2016) redogör för begreppet research literacy som beskrivs som en färdighet 

av att kunna söka, förstå och evaluera olika typer av forskning samt att kunna 

applicera och förmedla denna forskning i ett verksamhets eller 

forskningsinriktat sammanhang. 

5. Vetenskapligt perspektiv och forskningsdesign 

I följande kapitel kommer grundläggande vetenskapliga perspektiv och 

teoretiska utgångspunkter med tillhörande reflektioner av dessa redovisas. 

Kapitlet innehåller en redovisning av synen på människan och mänskliga 

upplevelser i relation till fenomenologi och en reflektion kring respondenterna 

som deltar i studien. Följande redogör kapitlet för grundad teori med 

tillhörande reflektioner. Slutligen avslutas kapitlet med en reflektion kring de 

för- och nackdelar som de vetenskapliga perspektiven och tillvägagångssätten 

omfattas av.  

 

 

5.1. Syn på människan och mänskliga upplevelser - 

fenomenologiskt perspektiv 

Fenomenologin kan förstås som ett avantgarde inom forskningen som enligt 

Thomassen (2007) beskrivs som en kritik mot reduktionismens strävan mot att 

reducera och förklarar mänskliga fenomen genom begrepp inom fysik, kemi 

och psykologi.  Edmund Husserl beskrivs i allmänhet som fenomenologins 

fader som utvecklade den fenomenologiska inriktningen med fokus på att 

förstå och beskriva mänskliga upplevelser (Allwood & Erikson, 2010). Det 

essentiella i fenomenologin är att förstå och beskriva människors upplevelser 

med målet av att bilda en förståelse för hur människor upplever och erfar 

världen.  

 

Ett centralt begrepp inom fenomenologin är Livsvärld som omfattar den 

subjektiva upplevelsen av världen. I livsvärlden uppmärksammar och upplever 

subjektet meningsbärande fenomen (Thomassen, 2009). Enligt Husserl 
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hanteras och praktiseras fenomen inom livsvärlden vilket medför att 

livsvärlden blir ett handlingsrum som omfattar all mänsklig verksamhet 

(Bengtsson, 2005).  

 

Upplevelser beskrivs inom fenomenologin som fenomen, fenomen som 

upplevs genom mänskliga sinnen. Människan förstås som en aktiv 

meningsskapande varelse som bildar förståelse av fenomen genom att aktivt, 

tillskriva kvaliteter och egenskaper till fenomen (Thomassen, 2009). Ett 

fenomen som att befinna sig i en studiesituation kan därför upplevas ur olika 

perspektiv beroende av vilka erfarenheter och kvaliteter som subjektet 

tillskriver fenomenet. Upplevelsen av ett och samma fenomen kan därför 

upplevas på olika sätt av olika personer.  I relation till detta beskriver 

Bengtsson (1998) hur upplevelser av fenomen och ting färgas av kulturella, 

sociala, historiska och språkliga bestämmelser vilket medför att upplevelser 

inte nödvändigtvis är privata utan intersubjektiv. Detta betyder att forskning 

som syftar till att bilda kunskap kring hur subjekt upplever ett specifikt 

fenomen kan generera data som tyder på ett spektra i upplevelser eller 

gemensamma likartade upplevelser som återfinns hos flera subjekt.  

5.2. Synen på informanten 

De studenter som deltar i studien ingår i ett utbildningsmoment av att skriva 

ett självständigt arbete inom ramen för grundlärarprogrammet med inriktning 

mot arbete i fritidshem. Utbildningen och universitetet förstås som arenor i 

vilka studenterna lever, agerar och upplever meningsbärande fenomen på både 

ett subjektivt och intersubjektivt plan. Informanten förstås som unika, aktiva 

meningsskapande individer som besitter relevant information angående 

subjektiva upplevelser kopplade till fenomen som faller inom ramen för 

utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete.  

5.3. Med grundad teori som utgångspunkt 

Grundad teori innebär enligt Olsson och Sörensen (2013) ett systematiskt och 

metodiskt tillvägagångssätt med syfte av att bilda ny kunskap kring olika 

fenomen. Forskarens förförståelse har en central plats inom teorin där 

förförståelse och förkunskaper anses tendera att påverka dels 
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problemformuleringen samt, i ett senare skeende, analysen vilket strider mot 

det essentiella avseendet med grundad teori som teoriutvecklande eller 

teoriskapande. De personer som främst har bidragit till utvecklandet av teorin 

är Glaser och Strauss vars olika uppfattningar kring hur empirin ska bearbetas 

utgör ett distinkta men betydande vägval där forskaren måste besluta vilken 

variant av grundad teori som ska tillämpas.  

 

Teorin innehåller dock moment som är karaktäristiska för grundad teori vilka 

omfattas enligt Langley (1999) av ett systematiskt analysarbete av att jämföra 

och finna kopplingar mellan mindre beståndsdelar i empirin med syftet av att 

slutligen konstruera ett system av kategorier som tillsammans förklarar ett 

specifikt fenomen. Analysen ska slutligen resultera i framställning och 

presentation av kärnkategorier som binder samman ett teoretiskt koncept 

(ibid.). 

 

Hartman (2001) redogör för hur kategoribegreppet inom grundad teori består 

av subjektiva upplevelser av fenomen, det vill säga att individen aktivt 

kategoriserar fenomen och ting som framträder och det är dessa kategorier som 

grundad teori fokuserar på att fånga. Likt fenomenologin tar grundad teori 

hänsyn till den unika, meningsskapande och upplevande människan som 

ständigt skapar förståelse genom att skapa förståelse genom en 

sammankoppling av det som upplevs och hur det upplevs. Hartman (2001) 

redogör för hur vissa kategorier, inom ramen för det specifika fenomenet, är 

mer centrala än andra kategorier. Dessa kategorier benämns som 

kärnkategorier och anses vara mer väsentliga för det slutliga teori konceptet.  

5.4. Grundad teori- Logikens dynamiska väg  

En framträdande aspekt av grundad teori är förhållningssättet till deduktiva och 

induktiva metoder där både metoderna förstås innehålla specifika brister när 

de används separerat från varandra. Enligt Hartman (2001) beskrivs den 

deduktiva metoden som en metod vars produkt blir ett utvecklande eller 

bekräftande av redan etablerade hypoteser och teorier utan att något nytt har 

framkommit. Vidare beskriver Hartman (2001) hur den induktiva metoden 

som utgår från ett teoretiskt ramverk riskerar att redan i den inledande fasen av 

insamlandet av datamaterial selektera material som anses vara oviktigt och 
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riskerar därför att missa viktig information som skulle kunna vara relevant för 

att utveckla eller skapa en ny teori.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2013) omfattas grundad teori av en autonom 

forskning vars syfte är att utveckla teorier och metoder. Därför kan teorin 

uppfattas vara lämplig att tillämpa i forskning av relativt outforskade fenomen 

och domäner. Detta innebär ett problem för tidigare redogörelse av synen på 

förkunskaper och teoretiska ramverk, vilka förstås inverka på teorins syfte av 

att vara nyskapande. Att vara helt utan förförståelse och trots det på förhand 

formulera vetenskapliga problemformuleringar är absurt och en omöjlig 

bedrift då allt mänskligt handlande grundas i någon form av grundläggande 

upplevelse eller uppfattning. Utformandet av vetenskapliga 

problemformuleringar föregås av en personlig fråga eller nyfikenhet angående 

ett specifikt fenomen. Följande beskriver Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) 

hur ifrågasättandet och problematisering utgör vetenskapens motor.  

 

Det essentiella i grundad teori som föreliggande studie tar avstamp i är strävan 

mot att reducera förkunskapens inverkan på problemformulering och resultat. 

Detta uppnås genom att den inledande fasen i genomförandet av studien 

fokuserar på insamlingen och analysen av empirin utan att på förhand 

formulera en preciserad frågeställning. Föreliggande studie lutar därför åt ett 

mer induktivt förhållningssätt där empirin föregår teoretiska 

förklaringsmodeller och begrepp.  

5.5. Teoribildning 

Enligt Ejvegård (2009) syftar grundad teori till att konstruera en teori som 

förklarar eller redogör för potentiella förklaringar och samband mellan 

komponenter inom det fenomen som undersöks. Teorin syftar inte till att 

verifiera tidigare teorier (Olsson & Sörensen, 2013) Detta belyser hur en 

“fanatisk” grundad teori förbjuder förkunskaper angående tidigare teoretiska 

förklaringar inom det specifika forskningsområdet.  
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5.6. Reflektion över forskarens förkunskaper och 

tidigare upplevelser 

Med Hartmans (2001) och Olsson och Sörensen (2013) beskrivningar av 

grundad teori förhållningssätt till förkunskaper är det relevant att belysa min 

subjektiva förförståelse och förkunskap inom forskningsområdet.  I relation till 

detta beskriver Larsson (1999) hur redogörelsen för förkunskaper utgör ett 

kvalitetskrav eftersom det kan bidra till att kritisk granska forskningen och 

forskarens anspråk på tolkning.  För att belysa komplexiteten i detta 

förhållningsätt vill jag redogöra för Husserls beskrivning av det 

fenomenologiska begreppet livsvärld som beskrivs som en upplevelsevärld i 

vilken individen upplever världen och skapar förståelse av den med hjälp av 

tidigare erfarenheter (Bengtsson, 2005). Detta medför att forskarens arbete till 

sin yttersta spets påverkas av forskarens tidigare erfarenheter, tolkningar och 

kunskaper. Olsson och Sörensen (2013) sammanfattar detta fenomen som 

forskarens paradigm och menar att forskarens intresse, världsbild och 

världsuppfattningen påverkar alla typer av forskningsprojekt inom alla 

discipliner.  

 

Studiens författare har dock vissa förkunskaper kring fenomenet som 

undersöks. Dels har författaren tidigare skrivit ett självständigt arbete och har 

därför en personlig upplevelse av momentet. Dessutom ingår författaren i 

samma utbildningsfas nu en andra gång med detta arbete. Det beskrivs således 

omöjligt att helt frångå tidigare erfarenheter och upplevelser, dock vill 

föreliggande studie poängtera en medvetenhet av detta vilket utgör ett 

argument för studiens strävan mot att reducera forskarens tidigare kunskaper 

och upplevelser genom att låta analysen, till sin yttersta spets endast bestå av 

tydliga referenser till empirin och det empirin visar.  

5.7. Interpretivism och Verbatim  

En central del inom grundad teori är att forskaren antar en roll som interpret 

som analyserar och tolkar materialet utifrån hur det presenteras.  Utifrån 

grundad teori analyserar och tolkar forskaren materialet verbatim, det vill säga 

ordagrant, ord för ord. Verbatim är essentiellt för föreliggande studie som 

baseras på grundad teori, eftersom grundad teori baseras på data. Genom att 
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förena grundade teorins analysförfarande som fokuserar på verbatim med 

fenomenologins fokus på subjektet i en social kontext, syftar föreliggande 

studie till att komplettera teori med nya teoretiska antaganden som är förankrad 

till faktiska data genererad från informanter som befinner sig i en specifik 

kontext.  Föreliggande studie fokuserar på processer och upplevelser och är 

därför icke generaliserbar.  

5.8. Fördelar och nackdelar med grundad teori. 

Denscombe (2009) beskriver hur grundad teori innehåller utvecklade 

hjälpmedel i form av systematiska tillvägagångssätt för att analysera den 

centrala empirin. Detta medför att forskare, med varierad erfarenhet och 

expertis av att bedriva forskning, kan relativt lätt formulera teoretiskt koncept 

som förankras i en verklighet. Vidare beskriver Denscombe (2009) hur 

grundad teori lämpar sig väl till att utforska nya ämnen eftersom metoden 

tillåter ett flexibelt men systematiskt tillvägagångssätt i att analysera data.  

 

Vidare beskriver Denscombe (2009) grundad teori som ett tillvägagångssätt 

för teoribildning förespråkar att forskaren implementerar ett öppet sinne 

genom hela forskningsprocessen. Dock påstår Denscombe (2009) att det är 

orimligt att forskaren kan åsidosätta tidigare erfarenheter och personliga 

uppfattningar eftersom dessa beskattas genom olika kulturella betingelser. Att 

initiera ett forskningsinriktat arbete med öppet sinne är en ohållbar förväntan, 

speciellt inom ramen för universitetets utbildningsmoment av att skriva ett 

självständigt arbete där studenten förväntas presentera en handlingsplan kring 

forskningsområde samt tillvägagångssätt redan innan arbetet påbörjas. Betyder 

detta att studenter inte kan tillämpa grundad teori i sitt arbete? För föreliggande 

studie innebär tillämpningen av grundad teori att modifiera specifika element 

där forskaren redan har tidigare subjektiva upplevelser av olika fenomen som 

kan förekomma inom forskningsarbetet.  

 

På grund av att en “fanatisk” grundad teori består av etablerade och 

systematiska steg för att bearbeta material är det svårt att exakt planera 

genomförandet av studien (Denscombe 2009). Detta kan innebära en 

upplevelse av ovisshet hos forskaren som ofta måste förhålla sig till diverse 

ramar såsom ekonomi och tidsramar.  
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5.9. Vinst och förlust av att vara empirinära.  

Både fenomenologi och grundad teori innehåller systematiska procedurer som 

antingen kan upplevas medföra möjligheter eller begränsningar för forskaren. 

Alvesson och Sköldberg (2017) redogör för hur både fenomenologin och 

grundad teori har en allt striktare systematisk procedur av att bearbeta empiri 

och skiljer sig därför från etnografin som en friare ansats. Den friare ansatsen 

tillåter forskaren att kreativt bearbeta och tolka empirin vilket samtidigt kräver 

mer resurser och ställer högre krav på forskaren att bearbeta materialet på ett 

kreativt men förutsättningslöst vis. Vidare beskriver Alvesson och Sköldberg 

(2017) hur fenomenologins och grundad teoris systematiska procedurer bidrar 

till att vägleda forskaren. 

 

 

6. Metod 

I följande kapitel förs en redogörelse och argumentation för vald metodik. 

Kapitlet inleder med att redogöra för föreliggande studies syfte av att bidra 

till teoriutvecklingen, följt av etiska överväganden, urvals- och 

analysprocessen.  

 

 

6.1. En induktiv empirinära metod 

Föreliggande studie syftar till att bilda kunskap kring hur examinerade 

studenter från grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 

upplevde utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete på 

universitetet. Vidare syftar föreliggande studie till att bidra med utvecklandet 

av teoretiska förklaringar och beskrivningar vilket medför att studien syftar till 

att vara teoriutvecklande. 

 

Med utgångspunkt i grundad teori, omfattas föreliggande studies forsknings 

procedur av ett induktivt tillvägagångssätt där insamling och bearbetning av 

material föregår teoretiska förklaringsmodeller och hypoteser.  Hartman 

(2001) beskriver hur den induktiva metoden inleder med insamling av 

datamaterial som sedan bearbetas och analyseras med syftet av att generera 

hypoteser. Fejes och Thornberg (2015) beskriver hur den induktiva ansatsen 

omfattas av forskarens strävan av att dra slutsatser av en allmängiltig karaktär 
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kring ett fenomen. Föreliggande studie strävar efter att generera allmängiltiga 

förklarar kring examinerades studenters upplevelser men med en öppenhet för 

nyanser av upplevelser. Föreliggande studie fokuserar därför på att, i en 

inledande fas, samla in och bearbeta empiri.  

 

 

6.2. Etiska överväganden  

Olsson och Sörensen (2013) redogör för de etiska principer som anses vara 

grundläggande i all forskning som fokuserar på individer. Föreliggande studies 

forskningsprocess har därför utgått från de etiska principer som omfattas av; 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen. Dessa fyra grundsatser syftar till att skydda individen och 

dess integritet och egenart såväl som att skapa förtroende och delaktighet. 

Med hänsyn till informationskravet sammanfattades föreliggande studies syfte 

och uppläggning samt innebörden av att delta och möjlighet till att avbryta 

deltagandet i ett informationsbrev (bilaga A) som skickades ut till samtliga 

tillfrågade studenter. I anslutning till intervjutillfället tydliggjordes samma 

information ytterligare en gång. Föreliggande studie utgår från en medvetenhet 

om att kravet på informerat samtycke kan innebära ett eventuellt bortfall av 

potentiella forskningspersoner vilket enligt Helgesson (2015) kan innebära att 

urvalet blir missvisande och att forskaren på grund av detta drar felaktiga 

slutsatser. Dock förstås informationskravet som en viktig del i god 

forskningssed samtidigt som kravet medför trygghet för informanten.  

Alla informanter informerades om att studien strävar till att uppnå högsta 

möjliga konfidentialitet. Varje informant informerades om att fullständig 

anonymitet inte är går att säkerställa eftersom urvalsgruppen är relativt liten 

och att individer inom urvalsgruppen känner varandra sedan tidigare och har 

därför insikt i innehållet i studenternas olika arbeten vilket kan medföra 

igenkännelse. Konfidentialitet eftersträvas genom att informanterna får 

fingerade namn samt att identifieringsinformation som av allt att bedöma anses 

vara uppenbarligen identitetsröjande har uteslutits från studien. Informanterna 

informerades om att alla uppgifter endast kommer användas och behandlas 

inom ramen för studien.  
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6.3. Datainsamling genom semistrukturerade 

livsberättelseintervju  

Föreliggande studie utgör en empirisk forskningsansats som enligt Bengtsson 

(2005) omfattas av ett grundläggande ställningstagande av att kunskap kan 

utvecklas genom att utforska subjektets livsvärld som innehåller subjektiva 

upplevelser och förståelse av världen. Problematiken ligger i hur ett subjekts 

livsvärlds kan förstås, och hur vi kan få tillgång till den. Att få tillgång till en 

persons livsvärld är inte möjlig genom observationer eftersom livsvärlden 

finns i tanken, uppbyggd av erfarenheter och upplevelser. Enbart genom en 

persons berättelser kan vi få tillgång till personens subjektiva upplevelsevärld.  

 

I föreliggande studie tillämpas semistrukturerad intervjumetod som enligt 

Denscombe (2009) omfattas av bestämda ämnen eller teman som respondenten 

får besvara. Eftersom intervjufrågorna fokuserar på informanternas 

upplevelser och erfarenheter i en specifik kontext och period som 

utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete utgör, och att 

informanterna berättar om personliga känslor och upplevelser, använder sig 

föreliggande studie av livsberättelseintervjuer. Denna form av intervju 

beskrivs av Gubrium och Holstein (2002) som en intervjuform där informanten 

för ett narrativt berättande av olika skeenden i livet. Därför anses denna 

intervjuform användbar till att undersöka både psykologiska och sociologiska 

fenomen och processer (ibid.). 

Langemar (2008) redogör för hur den kvalitativa intervjun kräver lyhördhet 

och flexibilitet, där den som intervjuar aktivt följer upp informanternas svar. 

Följdfrågorna blir därför essentiella för att få nyanserad och uttömmande 

information av god kvalitet.  

Intervjufrågorna (Bilaga B) formulerades med syftet att omfatta hela 

utbildningsmomentet, från den inledande introducerade fasen till slutfasen av 

att avsluta arbetet. Med vetskap kring vilka generella faser 

utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete innehåller, såsom 

introduktion, ämnesval, oppositionsseminarium och avslutning, formulerades 

intervjufrågorna till att kretsa kring dessa. Frågorna ställdes i en ordning som 

följer denna turordning, dels på grund av att den följer ett naturligt tidsförlopp 

över den specifika perioden då informanterna deltog i utbildningsmomentet 
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samt att de narrativa berättelserna kan synliggöra processer och progression. 

Frågorna har formulerats, reviderats och kompletterats under en längre tid och 

i samråd med handledare.  

6.4. Urval 

Enligt Denscombe (2009) fordras en reflektion över urvalets storlek samt om 

detta urval är tillräcklig stort för att anses vara relevant för undersökningen. 

Inom ramen för föreliggande studie är urvalets storlek anpassat till resurs av 

tid samt studiens fokus på att bidra med kunskap om studenternas upplevelser 

och erfarenheter.  Hartman (2009) beskriver hur grundad teori förespråkar ett 

urval som omfattas av systematiskt och kontinuerligt ökande urval med syftet 

av att nå en empirisk mättnad. Föreliggande studie tvingades att ta avsteg från 

det teoretiska urvalet på grund av ett lågt antal deltagande. Istället använder sig 

föreliggande studie av ett bekvämlighetsurval som beskrivs av Denscombe 

(2009) som ett urval som utgår från forskarens bekvämlighet och tillgångar.  

Facebook användes för att komma i kontakt med de studenter som 

examinerades från grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem från Linnéuniversitetet i Växjö 2018. Utan vetskap kring hur många 

studenter som examinerades från detta program det året kontaktades alla 

studenter som taggats (*en referens mellan bild och en persons facebook 

profil), i examensfotot som publicerats på facebook. 

Sammanlagt tillfrågades 23 studenter som examinerats från 

grundlärarprogrammet med inriktning mot arbetet i fritidshem under året 2018 

från Linnéuniversitetet i Växjö till att delta i studien. Av dessa accepterade åtta 

personer att delta. Två av dessa uteslöts från studien på grund av att ett 

intervjutillfälle inte var rimligt att genomföra på grund av stora geografiska 

avstånd. Ytterligare två personer uteslöts från studien då dessa inte kunde ställa 

upp för en intervju inom en rimlig tidsperiod då studien beräknas avslutas i 

juni 2019. Sammanlagt deltog fyra examinerade studenter i föreliggande 

studie.    

Samtliga examinerade studenter som tillfrågats om att delta ingick i samma 

universitetsklass och examinerades under samma period 2018 från 

Linnéuniversitetet i Växjö. Urvalet av studenter som examinerades 2018 
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motiveras i relation till tidigare redogörelse av ett bekvämlighetsurval, då 

föreliggande studies författare hade ringa tillgång till aktuella kontaktuppgifter 

till dessa studenter. Ytterligare motiveras föreliggande urval av att dessa 

studenter ingick i det senaste utbildningsmomentet av att skriva ett 

självständigt arbete vilket medför att studenterna dels har relativt recenta 

upplevelser samt att studenterna har erfarenheter av hela skrivprocessen.   

Här presenteras en sammanfattning av informanterna som deltog i studien. 

Sammanfattningen innehåller, kön, ålder samt om informanten skrev själv eller 

i par med någon annan student. Ingen av informanterna arbetade tillsammans 

med någon annan av de deltagande informanterna.  

 

 

Tabell 1- Tabell över informanter 

 

6.5. Genomförande  

Intervjuerna genomfördes efter samråd med varje enskild respondent där tid 

och plats planerades utifrån respondentens önskemål. Intervjuerna spelades in 

på mobiltelefon samt surfplatta. Samtliga intervjuer pågick i cirka 30 minuter. 

Samtliga intervjuer genomfördes på varje enskild informants arbetsplats. 

Intervjuerna transkriberades vilket medförde att materialet kunde granskas 

upprepade gånger samt att materialet blev överskådligt.  
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6.6. Analysförfarande  

Studiens avsikt av att vara teoriutvecklande föregås av att textmaterialet, i 

föreliggande studie de transkriberade intervjuerna, genomgår ett analysarbete 

som omfattas av kodning och kategorisering. Enligt Hartman (2001) syftar 

kodning till att begreppsliggöra materialet genom att finna ord eller fraser som 

beskriver och sammanfattar specifika fenomen. I relation till detta beskriver 

Olsson och Sörensen (2013) hur arbete med att koda materialet sker i olika steg 

där forskaren i den inledande analysfasen försöker identifiera och begreppsliga 

essentiella fenomen. Enligt Bryman (2012) är arbetet med att koda centralt 

inom grundad teori. Dels på grund av att koderna medför att materialet blir mer 

hanterbart men kanske främst för att koderna förstås som indikationer på 

faktiska mänskliga handlingar och meningsskapande aktiviteter (ibid.).  

Föreliggande studie utgår från Brymans (2012) redogörelse av Strauss and 

Corbins (1990) tre kodnings praktiker; open coding, axial coding och selektiv 

coding. Sammanfattningsvis genomgår kodningsprocessen i en inledande fas 

att materialet bryts ner i mindre beståndsdelar för att finna olika koncept. I ett 

andra steg undersöks potentiella samband mellan koncept, orsaker, händelser 

eller fenomen (ibid.). I ett sista steg försöker forskaren söka ut en kärnkategori. 

En kärnkategori beskrivs av Hartman (2001) som en överbryggande kategori 

som har samband med flera andra kategorier vilket och som då presenterar 

huvudproblematiken i det som undersöks.  

 

 

Figur 1- Modell av analysprocessen 
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Hartman (2001) beskriver hur en studie som tillämpar grundad teori ska 

omfattas av ett ständigt pågående analysarbete. Föreliggande studies 

analysförfarande påbörjades genast efter det att första intervjun hade 

transkriberats.  

Analysens första steg av open coding genomfördes i två faser. Den första fasen 

fokuserade på varje sekvens inom det transkriberade intervjumaterialet med 

syftet av att finna koder som refererar till informanternas faktiska utsagor. I ett 

andra steg analyserades första fasens koder med syftet att finna övergripande 

koncept. 

 

Figur 2-Två faser av open coding 

 

I analysens andra steg av axial coding, analyserades kategorierna som 

framkom i steget av open coding med syftet av att finna samband mellan dessa. 

Detta analysarbete pågick parallellt med att ljudinspelningen av intervjuerna 

lyssnades igenom flera gånger. Under tiden genomfördes en kontinuerlig 

dokumentation i form av minnesanteckningar.  
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Figur 3- Axial coding 

 

I analysens sista steg av selektive coding, analyserades samtliga kategorier och 

minnesanteckningar som framkom under hela studiens analysförfarande. I 

detta skeende inleds föreliggande studies första fas att granska litteratur med 

syfte av att finna teoretiska förklaringar.   

 

 

Figur 4- Teoretisk förklaring och kärnkategori 
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7. Resultat 

I följande kapitel presenteras de kategorier som framkom genom 

analysförfarandet. Kategorierna med illustrerande referenser till informanters 

utsagor kommer att presenteras under varje enskild kategoris rubrik. Kapitlet 

inleds med en presentation och förklaring av den illustration som utgör en 

modell över föreliggandes studies resultat.    

 

7.1. Förklaring av illustrativ modell över resultat.  

Följande presenteras en modell över föreliggande studies analysförfarande 

samt de kategorier som genererats ur materialet.  
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Figur 5- Illustration över resultat 

 

I analysens första fas av open coding framgår följande kategorier; risk, 

orättvisa, stöd, göra något nytt, emotion och närvarande. Dessa kategorier har 

genererats genom det analysförfarande som illustreras i föregående kapitel 

(Fig. 3) 

I andra fasen av axial coding framgår följande två kategorier som beskriver 

relation mellan kategorier i fasen av open coding; externt fokus och internt 

fokus. Kategorin Internt fokus grundas i att kategorierna, göra något nytt, 

närvarande och emotion, tolkas omfatta informantens fokus på självet. 
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Kategorin externt fokus som omfattar kategorierna; stöd, orättvisa och risk 

tolkas beskrivas i en kontext av informanternas fokusering på andra aktörer 

inom utbildningsmomentet, aktörer som andra studenter, handledare och 

examinator.  

Den övergripande kärnkategorin som omfattar samtliga övriga kategorier 

presenteras som kontroll fokus.  Kategorin har utvecklats genom ett 

analysarbete av samtliga kategorier, ljudinspelningar och minnesanteckningar 

samt genom en litteraturgranskning som syftat till att finna teoretiska 

förklaringsmodeller som behandlar föreliggande studies kategorier.  

 

7.2. Upplevelse av att göra något nytt. 

Informanternas beskrivningar av deras subjektiva upplevelser av den inledande 

fasen av utbildningsmomentet är nyanserade. Majoriteten av informanterna 

beskriver hur utbildningsmomentet att skriva ett självständigt arbete upplevs 

som en ny sorts utmaning med ett innehåll, genomförande och krav som skiljer 

sig från tidigare utbildningsmoment inom lärarutbildningen. Bengt beskriver 

upplevelsen av tvivel på den egna förmågan att genomföra ett självständigt 

arbete, en upplevelse som kommer av att Bengt granska tidigare arbeten av 

tidigare studenter.  

Så kollade man på alla andras uppsatser som man läste igenom…och shit 

liksom… ska jag skriva något sådant här? (Bengt) 

 

Den emotionella påfrestningen hos informanterna beskrivs grundas i en 

subjektiv uppfattning av bristande individuell kunskap och förmåga till att 

genomföra forskningsinriktade tillvägagångsätt.  

 

Man blev lämnad själv och det viste jag ju… men man blev ju lämnad med 

sådana saker som jag själv kände att jag inte behärskade. (Doris) 
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På frågan om hur hur Doris upplever att tidigare utbildning inom 

lärarutbildning har förberett dig inför forskningsinriktade tillvägagångsätt, 

beskriver Doris: 

 Absolut ingenting! 

 

Informanterna beskriver upplevelser av att tidigare kurser inom 

lärarutbildningen har vissa brister i att förbereda studenterna till att 

självständigt genomföra forskningsinriktade studier. De moment som skulle 

syfta till att förbereda studenterna upplevs inte vara tillräckligt djupgående. 

Detta bidrar till att två av informanterna upplever en personlig kunskapsbrist 

som bidrar till en emotionell påfrestning i form av ångest.  

 

Ångest var mer för att jag inte har allt jag behöver, lite sen kan det vara att 

jag la en stor press på mig själv för man kände att jag ändå hade dessa 

brödsmulorna som jag kan samla ihop litegrann. Men jag kände ändå att jag 

hade behövt djupdyka mer i de tidigare kurserna som jag hade. (Anna) 

 

Cissi beskriver hur hon upplevde en differens mellan tidigare utbildning inom 

grundlärarprogrammet och utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt 

arbete. Enligt Cissi har tidigare utbildning varit för inriktad mot skolan vilket 

har bidragit till att fritidshemmet, den verksamhet som hennes uppsats tvunget 

ska inriktas mot enligt lärarutbildningens kriterier, inte har varit i fokus. Detta 

bidrar enligt Cissi till att studenter har det svårare att inrikta sitt självständiga 

arbete mot fritidshemmets verksamhet.  

 

Nej alltså jag… utbildningen i sig kan jag tycka var väldigt, väldigt 

skolifierad... alltså att det bara var inriktat på skola, skola och skola, skola 

skola... och mycket av böckerna handlade om hur det är i skolan… en av fyra 

böcker kanske handlade om fritidshemmet... många av lärarna var också 

liksom… någon lärare hade till exempel inte ens satt sin fot på ett fritidshem… 

så om man villa ha just inriktning… eller om man verkligen vill skriva om 

något inom fritidshemmet så var det kanske svårt då… utan att det blir just 

mot skol... skol hållet i det självständiga arbetet då… (Cissi) 
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7.3. Närvarande- gränsen mellan studier och privatliv 

suddas ut 

Att genomföra det självständiga arbetet beskrivs av informanterna ha en viss 

inverkan på det privata livet. Gränsen mellan studier och vardagen suddas ut 

när tankarna ständigt ockuperas av reflektion kring arbetets utformning, 

genomförande och utveckling. För Doris inleds utbildningsmomentet att skriva 

ett självständigt arbete av upplevelsen av att inte behärska situationen och att 

det saknas struktur. Doris upplevde tvivel vilket hon beskriver bidrar till en 

fysisk trötthet och att studiearbetet flyttar mer och mer in i hemmet.  

Det var svårt var att man för vanligtvis så går man … till universitetet och så 

gör man saker där… nu satt jag hemma och jag kommer ihåg att jag hade 

post-it-lappar överallt. Så den här gränsen… jag hade väldigt svårt med 

gränsen mellan mitt privata jag och det jag höll på med att göra… så den 

suddades ut ganska snabbt. (Doris)  

 

Att i perioder befinna sig i en ovisshet kring hur arbetets ska fortlöpa, vilka 

tillvägagångsätt som arbetet ska omfattas av, upplevs av vissa informanter som 

en psykisk och fysisk påfrestning. För Annas del innebär det ständiga 

reflektionsarbetet en psykisk påfrestning i form av ångest vilket inverkar på 

sömnen.  

Den påverkade mig väldigt mycket då jag hade väldigt jobbigt att sova och 

jag hade ett väldigt stort reflektionsbehov just att man skulle smälta så mycket 

forskningen som man läste och man skulle förstå om man… och man skulle 

koppla till rätt lärarteori och det var jobbigt för att man kände att man bara 

hade varit och sniffat på dem tidigare och nu skulle man verkligen djupdyka 

och man viste inte riktigt i vilken ände man skulle börja… så det kunde 

påverka att jag sov väldigt dåligt i perioder under de där veckorna. (Anna)  

 

Även Doris beskriver hur hennes ständiga reflekterande kring arbetet innebär 

en fysisk trötthet. Vidare beskriver Doris upplevelsen av stress och att den 

påverkar hennes relation till sin familj. Doris beskriver hur hon ofta har svårt 
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att tänka på något annat än sitt arbete och att hennes identitet som student får 

mer och mer utrymme utanför universitetet.  

Jag var kanske lite stressad och jag tänkte alltid… jag kunde inte efter ett tag 

bara vara [namn] utan jag åkte hem och tog med mitt självständiga arbete 

och så var jag [namn] och ibland så var jag student … på gått och ont. (Doris) 

Anna beskriver genomförandet av det självständiga arbetet som en central del 

i studenternas hela vardag och att de praktiska momenten av att skriva och läsa 

i relation till det kontinuerliga mentala reflektionsarbetet ständigt är pågående.  

Mentalt är du i arbetet varje dag i 17 timmar, med att läsa och skriva så höll 

man sig till 7–8 timmar men det mentala släppte aldrig. (Anna) 

 

Bengt beskriver istället hur han upplever att utbildningsmomentet av att skriva 

ett självständigt arbete tillåter honom till att vara med ledig från sina studier än 

tidigare utbildningsmoment inom grundlärarutbildningen. Bengt beskriver hur 

han aldrig tidigare under sin utbildning kunnat arbeta lika mycket extra vid 

sidan av sina studier som nu. 

Alltså jag hade ju mycket mer ledigt under tiden jag skrev, alltså jag hade ju 

mer fritid men som sagt jag jobbade ju deltid också då också… men jag fick 

ju mer gjort, för då var det både det självständiga arbetet plus jobb och fritid 

då… så jag hade mer fritid under det självständiga arbetet än under de 

tidigare kurserna… det kan jag säga… det hade jag. (Bengt) 

 

7.4. Emotioner och upplevelser 

Informanterna beskriver genomförandet av det självständiga arbetet som en 

emotionell process av både positiv och negativ karaktär. Doris och Bengt 

beskriver den dynamiska forskningsprocessen i metaforer som bergochdalbana 

och en dålig relation.  

Att ha ett dåligt förhållande kanske […] det är både upp och ner, ibland går 

det bra, ibland går det dåligt… kan man väll säga, och ibland så känns det 

tungt men det löser sig oftast… typ så. (Bengt) 
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Alltså det var en bergochdalbana… det var det ju faktiskt… i börja… 

skräckinjagande och sen ... nej men nu är vi en bra bit på vägen och sen var 

man och famlade i mörkret igen och sen kändes det bra igen… sen blev man 

lyrisk för nu var resultatet färdigt, sen kom nästa ångest för nu ska vi 

kategorisera det här … hur gör vi nu? (Anna) 

 

I den inledande fasen av genomförandet av det självständiga arbetet upplever 

Doris en tomhet på grund av att hon upplever att det saknas en tydlig struktur. 

Hon upplever att hon är lämnad ensam i en situation hon inte behärskar. Hon 

upplever att stödet från handledaren är orättvist fördelat mellan olika 

handledningsgrupper vilket väcker en önskan om att hon istället skulle få ingå 

i en av de grupper av studenter som får mer konstruktivt stöd. I kontrast till 

detta beskriver Doris hur hon upplever fasen av att välja ämnesområde som 

positiv och intressant och uttrycker en stolthet över att handledaren har tillit till 

hennes förmåga till att klara av att skriva ett arbete ensam.  

Jag tycker att det är kul för att dom som har utbildningen visar att de tror på 

mig när dom låter mig göra en sådan sak, att man ska kunna klara det.  

(Doris) 

 

Anna beskriver hur hon upplever ångest i den inledande fasen. Ångesten 

beskrivs bero på att hon upplever att hon inte gjort något liknande tidigare och 

att tidigare utbildning inom lärarprogrammet inte föreberätt henne tillräckligt. 

Anna beskriver hur hon lägger stor press på sig själv av att inte göra fel vilket 

väcker känslor av ångest och stress.  

Jag får ångest när jag känner att jag inte kan… för att jag är en… jag sätter 

nog väldigt hög press på mig själv och jag vill gärna klara allt fläckfritt… 

och nu var den här ångesten att jaha nu… du kan inte vara fläckfri nu och 

liksom känna sig bekväm med det… att jag var väldigt stressad över och hade 

ångest för att … jag kände att jag inte kunde säga att nu är den perfekt för 

det viste jag inte, det var jätte jobbigt.  (Anna) 

 

Cissi beskriver hur hon upplever sig väl förberedd inför att skriva ett 

självständigt arbete eftersom hon har erfarenheter från att ha skrivit en c-
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uppsatts tidigare.  Den största upplevda stressfaktorn för Cissi beskrivs vara 

den praktikperiod som utgör ett avbrott i utbildningsmomentet.   

Att göra avbrottet med praktiken mitt i, det tyckte jag var skit jobbigt! Det 

störde hela mitt upplägg. (Cissi) 

 

 

För Doris och Anna beskrivs opponering som ett utmärkande emotionellt 

påtagligt moment som innebär en stark emotionell påfrestning för båda 

informanterna. Doris beskriver hur hon inte fick delta i den första 

provopponeringen vilket upplevs som en hemsk och orättvis situation.  

När jag inte kom med på det där första opponeringen… och där kom jag inte 

med och det tyckte jag var hemskt! För jag hade ju läst… man läser ju alla i 

hela gruppens och jag tyckte om jag inte kom med så skulle inte många andra 

komma med heller… och det kändes hemskt, det var fruktansvärt! (Doris) 

 

För Anna innebär opponeringen en upplevelse av nervositet och ovisshet. Anna 

beskriver hon upplever momentet som nödvändigt men att situationen trots det 

omfattas av en upplevelse av osäkerhet kring om arbetet håller måttet och om 

det är korrekt genomfört och presenterat.   

Man ska bli vägd och mätt och bedömd… och du ska stå på scen och bli 

detta… inte alls kul men nödvändigt… och det är klart att du ska försvara det 

för då visar du att du har förstått och kan argumentera för din sak, så den är 

absolut nödvändig… men den är jobbig för känslan inom dig är att jag inte 

vet om jag har gjort rätt… men ändå känner du att … jo visst det har jag 

gjort… det ligger lite ovisshet i det momentet. (Anna) 

 

Cissi beskriver att hon motiveras av att skriva om något nytt men som trots det 

är aktuellt. Cissi beskriver att hennes motivation hämnas av att efterlikna 

tidigare studier, vilket enligt Cissi inte blir nyskapande. I ett 

handledningsseminarium, när studenterna presenterar sina ämnesval, upplever 

hon ilska över att ett annat par av studenter efterliknar hennes ämnesval.  
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Ja då blev jag faktiskt riktigt sur! För de här två visste inte vad de skulle 

skriva om... och jag tror att dom hörde mig säg att jag skulle skriva om det 

och sen så sa de... tio sekunder efter att vi ska skriva om detta… (Cissi) 

Genomförandet av det självständiga arbetet innebär en emotionell process, 

med upplevelser av ovisshet, ilska och tomhet. Men genomförandet beskrivs 

också i termer av tillfredställelse och stolthet. Den fas som beskrivs av samtliga 

informanter som den främsta positivt emotionella är när arbetet är klart med 

minst godkänt i betyg. Doris beskriver hur hon firade med ett glas champagne 

och Anna beskriver hur hon upplever att nervositeten över risken av att få 

komplettera släpper och att hon skriker rakt ut i bilen av lycka.  

När jag blev godkänd! *skrattar* Det var nog den bästa… jag skrek rakt ut i 

bilen för det var den här nervositeten av att SHIT kommer det blir 

komplettering? ...  eller ska man göra… nej men när man fick godkänt så var 

det den bästa känslan. (Anna)  

 

 

7.5. Upplevelsen av stöd  

Utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete innehåller olika 

handledningsseminarier som syftar till att studenter inom olika 

handledningsgrupper, både ska ge och ta emot kritik på respektive arbete. 

Förutom de generella kontinuerliga handledningsseminarierna ingår även 

opponeringstillfällen där studenterna opponerar på varandras arbeten med 

syftet av att ge konstruktiv kritik till utveckling. Handledningsseminarierna 

samt opponeringstillfällen förstås i föreliggande studie som moment som syftar 

till att ge stöd till studenterna. Därför kommer följande avsnitt delas upp enligt 

följande rubriker; upplevelsen av stöd inom handlingsseminariet samt 

upplevelsen av att få kritik inom opponeringens seminarium.  

 

7.6. Upplevelse av stöd inom handledningsseminariet 

Samtliga informanter beskriver hur utbildningsmomentet av att skriva ett 

självständigt arbete innehåller kontinuerliga seminarier och 

opponeringstillfällen som syftar till att studenterna både får ge och ta emot 
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kritik på sitt arbete. Kritiken syftar till att användas som stöd för att utveckla 

och förbättra studenternas arbeten. 

Bengt beskriver hur han upplever de olika handledningsseminarierna som 

positiva eftersom de erbjuder en konstruktiv vägledning genom arbetet och 

dess omfattning. Bengt beskriver hur handledningsseminarierna blir ett forum 

där studenter kan få hjälp av varandra, både gällande studiens struktur och 

användbar litteratur. I konstrast till de positiva aspekterna av 

handledningsseminarierna beskriver Bengt en upplevelse av att vissa studenter 

inte var tillräckligt insatta i andra studenters arbeten för att kunna ge 

konstruktiv kritik. 

Nej det var mer liksom att man tänkte… att okej nu har du ju inte ens läst min 

uppsats utan dom har bara skrivit en kommentar… så då tänkte man… ska du 

ge mig tips när du inte ens är insatt i det du säger? (Bengt) 

 

I relation till detta beskriver Anna en upplevelse av frustration över att vissa 

studenter inte ger tillräcklig konstruktiv kritik på hennes arbete och att hon 

samtidigt ger dessa studenter för mycket hjälp tillbaka. 

Då hade vi de som var väldigt duktiga och sen var det ett fåtal som man kände 

att jag ger dig alldeles för mycket gratis tips och inte få något tillbaka i den 

här gruppen… för vi skulle ändå ge kritik till varandras… och de kunde typ 

säga ”jag men det var bra!”… och då kände man att allting kan ju inte vara 

bra för det är första gången som jag skriver det… (Anna) 

 

Vidare beskriver Anna hur bristen av konstruktiv kritik från andra studenter 

upplevs bero på bristande engagemang från andra studenter. Bristen av 

konstruktiv kritik medför att Anna upplever att handledningsseminariet brister 

i att utveckla Annas arbete och genomförande vilket innebär en emotionell 

påfrestning för henne. 

… så man fick inte så mycket utveckling där, och det kunde kännas jobbigt för 

att kommer man till ett handledningstillfälle och känna att jag vet precis lika 

mycket som när jag kom dit, jag vet fortfarande inte hur jag ska fortsätta det… 

det kunde vara lite jobbigt för man kände att alla inte tog det på lika stort 

allvar som en själv. (Anna) 
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Även Doris beskriver handlingsseminarierna som bristfälliga i att ge 

konstruktiv kritik och att dessa seminarier istället inriktas mot att studenter får 

redogöra för arbetsprocessen. 

Det kändes mer som att man gick laget runt och man fick berätta om sitt 

arbete och var man var för någonstans. Det blev inte så mycket feedback… 

generell feedback utan det var mer att man gick igenom… en grupp läste 

igenom en annans grupps arbete och gav dom feedback och vice versa… 

sedan var det inte mycket mer. (Doris) 

 

Anna beskriver att vissa studenter brister i att ge konstruktiv kritik på grund av 

att dessa elever inte tar utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt 

arbete på lika stort ansvar. I relation till upplevelsen av andra studenters brist 

på att ge konstruktiv kritik beskriver Cissi hur även handledaren i vissa fall 

brister i att ge konstruktiv kritik. 

Och dessutom kände jag inte att jag fick den där jätte hjälpen från 

handledaren heller, att han knappt hade läst igenom… jag fick liksom inga 

kommentarer på det jag hade lämnat in då utan det var ... gör det, ändra 

det...men inget mer om hur man ska tänka framåt… (Cissi) 

 

 

7.7. Upplevelsen av att få kritik inom opponeringens 

seminarium. 

Att få sitt arbete granskat och kritiserat på ett opponeringsseminarium upplevs 

av informanterna på nyanserade sätt. Generellt beskriver informanterna att 

opponeringsseminariet upplevs som något positivt där kritiken är konstruktiv 

och till nytta för studentens fortsatta genomförande. 

Jag ansåg att jag var lyckligt lottad som fick just den personen som skulle 

opponera mot mig. Jag hade bara önskat att det hade kommit lite mer innan 

för det var mycket bra synpunkter som jag fick som jag hade kanske vävt in 

på ett annat sätt om tiden hade funnits. (Doris) 
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Dock tyder redogörelsen av informanternas upplevelser av 

opponeringstillfället att personen som opponerar är central för att kritiken blir 

konstruktiv. Doris beskriver hur hon upplever att den opponerande studenten 

visar ett genuint intresse av att bidra med konstruktiv kritik av både negativ 

och positiv karaktär, vilket bidrar till att Doris värderar den opponerade 

studentens kritik högre än handledarens. Både Cissi och Bengt uttrycker en 

upplevelse av att kritiken från vissa studenter upplevs som konstiga eller 

oanvändbara. 

Man sög åt sig det som folk sa och… och ändå om man inte höll med så sa 

man ja tack, jag ska tänka på det, sen stängde man hans tankar och gick 

därifrån. (Bengt) 

 

Trots informanternas generellt positiva upplevelser av betydelsen av 

opponeringen är upplevelsen av att få kritik för en informant en annan. Anna 

beskriver hur hon upplever en enorm nervositet över att få sitt arbete opponerat 

på. Kritiken upplever Anna ta hårt på henne då hon lägger stort press på sig 

själv av att vara felfri. Inledningsvis upplever Anna att handledarens kritik 

endast fokuserar på brister inom arbetet vilket väcker känslor av uppgivenhet.  

Först var det jättejobbigt! Jag mins att jag hade en känsla av uppgivenhet och 

jag tänkte att jag skulle sätta mig på biblioteket och skriva hela natten. (Anna)  

 

Anna beskriver en personlig process, där Anna inledningsvis upplever kritiken 

från handledaren som emotionellt påfrestande men att hon efter reflektion kan 

förstå nyttan och användningen av kritiken.  

”Det var som jag sa innan att jag försvarade mitt barn litegrann… det var 

inget fel på det… och sen ibland så tog den muntliga kritiken där för hårt… 

och sen när du läste kommentarerna så… så då begrep du mer, utan du 

behövde ta det tid att smälta det och rätta till det… och sen kunde du se själv 

att det blev faktiskt bättre… (Anna)  

 

Anna beskriver hur hela opponeringsmomenten omfattas av en upplevelse av 

ovisshet. Denna ovisshet grundas i att inte veta om arbetet är korrekt 

genomfört. Både Anna och Cissi beskriver hur kritiken och stödet från 
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handledaren innebär en viss ovisshet eftersom det finns en risk med att 

handledaren och examinatorn har olika uppfattningar.  Dessutom är det 

examinatorn som slutligen sätter betyget.  

Handledare och examinatorn tyckte inte likadant heller liksom utan den ena 

säger att det måste vara så, och så säger handledaren nej det måste inte alls 

vara så och… och just det där teori... jag kommer inte ihåg vad det heter 

men… projektplan... den var bara kaos kände vi […]  det är ju liksom svårt 

att veta vem som... det är ju egentligen examinatorn som man måste lyssna 

på för att det är ju hon som betygsatte det. (Cissi) 

 

7.8. Upplevelse av orättvisa av stöd och dess risk 

Samtliga informanter utrycker att utbildningsmomentet av att skriva ett 

självständigt arbete omfattas av en stor orättvisa, där vissa 

handledningsgrupper med andra studenter får betydligt mer stöd från sin 

handledare än andra grupper. Vissa handledare upplevs dessutom vara mer 

tillgängliga än andra vilket innebär en frustration hos de informanter som 

upplever att deras handledare är frånvarande.  

Doris redogör för hur hon upplever att andra handledningsgrupper har fler 

obligatoriska träffar och får därför fler möjligheter till stöd. Doris upplever att 

hon får för lite personligt stöd från sin handledare och att kommunikationen 

som sker över epost inte är tillräcklig. Detta upplever hon som en påfrestande 

situation som hon inte behärskar.  

Om jag hade vetat om det så hade jag gärna vilja ingå i en sådan grupp som 

fick mer hjälp, för det vet att jag det fanns de som fick. (Doris) 

 

Doris beskriver hur fler personliga möten med sin handledare skulle bidra med 

en tydligare struktur som Doris istället upplever som bristfällig. 

Kommunikation över epost upplever Doris inte bidra till en förtydligad struktur 

utan att det istället väcker känslor av ovisshet. Doris beskriver därför hur hon 

hade önskat att utbildningsmomenten skulle innehålla fler seminarier.  

Jag är så vetgirig och extremt nyfiken och jag har många frågor… så jag 

hade säkerligen dykt upp själv på några seminarium men jag vet att de fick 

den kritiken… att det var vissa som upplevde att vissa grupper fick mer… och 
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eftersom detta var något som vi inte gjort innan så var det väldigt många som 

kände sig osäkra även om man jobbade i par. (Doris) 

 

Upplevelsen av att sin handledare inte är lika tillgänglig medför en upplevelse 

av ovisshet men också avundsjuka.   

 

Det jag kunde känna mig väldigt… avundsjuk på var att andra i andra 

grupper… man pratade ju gärna med dem andra som var i de andra 

grupperna… var att de fick svar så snabbt från sin handledare och ibland fick 

de svar på en halvtimma medan i vår så kunde det ta en hel vecka och vi kände 

att vi har inte tid att vänta i en hel vecka på ett svar… och det kunde jag känna 

att det var skillnad i arbetet från handledarens sida men sen kände jag ändå 

att min handledare försökte hjälpa oss så gott hon kunde och hon… hon 

jobbade ju inte hundra procent som de andra handledarna så man kunde inte 

direkt skälla på henne heller…(Anna) 

 

Upplevelsen av att handledaren inte ger lika mycket stöd, eller är lika 

tillgänglig som andra handledare upplevs av Anna som en orättvisa. Trots att 

Anna beskriver en medvetenhet om att handledaren arbetar på olika sätt 

beskriver Anna att hon helt enkelt fick nöja sig med det stöd hon fick. 

Skillnader i stöd från handledaren upplever Anna påverka kvaliteten i 

studenternas arbeten. 

Vår handledare hade inte tid att träffa oss privat som de andra och då blev… 

då blev det också skillnad i kvalitet på uppsatserna beroende av hur mycket 

hjälp vi får. (Anna) 

 

Det är inte enbart antalet handledningstillfällen eller tillgängligheten hos handledaren 

som väcker känslor av orättvisa. Cissi beskriver hur hon upplever att handledaren inte 

ger henne någon positiv kritik vilket hon anser att andra studenter får. Detta bidrar till 

att Cissi upplever både ilska och tvivel på att klara utbildningsmomentet.  

Ett tag kändes det liksom som att han bara tyckte att allt var skit, det kändes 

som att han bara sågade hela alltet… medan de andra fick liksom… det var 

ett seminarium... då fick jag inget positivt alls och de andra fick liksom... bra 
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tänkt och bra liksom så…och jag fick liksom ingen sådan kommentar...så efter 

det så var jag inte så glad…då kändes det som att, jag då blir det väl 

underkänt då. (Cissi) 

 

Doris beskriver hur hon anser att en tydligare struktur med fler handledningstillfällen 

skulle bidra till ökad kvalitet på arbetet. Vidare beskriver Doris att hon upplever att 

feedbacken från handledaren, fram till provopponeringen, är att hon tidsmässigt ligger 

bra till. Därför beskriver Doris att hon upplever en chock när det är dags för 

provopponeringen och handledaren har beslutat att Doris inte har kommit tillräckligt 

långt i sitt genomförande för att tillåtas delta. 

 

Jag såg framför mig att jag inte kommer klara utbildningen, jag kommer inte 

få jobba med det jag vill jobba… nu hoppas jag bara av… det var bara 

hemskt. (Doris) 

 

Informanterna beskriver hur det upplever en orättvisa över att vissa studenter 

och handledningsgrupper får mer stöd än andra. Dessutom beskriver 

informanterna kvaliteter i handledarens och studenters kritik som upplevs 

antingen utvecklande eller oanvändbara. Upplevelsen av orättvisa i stöd från 

handledaren väcker känslor som avundsjuka. Dessutom beskrivs upplevelsen 

av att orättvisan medför kvalitetsskillnader i studenters arbeten samt att de 

studenter som får mindre stöd har svårare att genomföra arbetet. 

 

7.9. Internt fokus 

Kategorin Internt fokus grundas i kategoriseringen inom open coding med 

tillhörande kategorier; göra något nytt, närvarande och emotion. Dessa 

kategorier beskrivs i en kontext av informantens fokusering på självet, med 

informantens beskrivning av upplevelsen av sig själv som student i den 

specifika situationen av att ingå i utbildningsmomentet av att skriva ett 

självständigt arbete inom grundlärarutbildningen.   

Subjektiva upplevelser omfattas av emotioner så som ilska, ångest, stress och 

tillfredställelse. Hit tillkommer även subjektiva upplevelser av att göra något 
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nytt som omfattar tillit till den egna förmågan av att genomföra sitt 

självständiga arbete med minst godkänt betyg. Analysen av materialet tyder på 

att informanterna har olika erfarenheter av att genomföra forskningsinriktade 

studier vilket leder till skillnader i nivåer av upplevd emotionell påfrestning 

och självtillit. Detta illustreras i modellen (Fig. 6, 43). Modellen innehåller 

kombinationer av relationer mellan informanternas beskrivningar av upplevd 

tillit till den egna förmågan av att genomföra det självständiga arbetet och den 

upplevda emotionella påfrestningen. Modellen är baserad på informanternas 

beskrivningar.  

Bengt och Cissi beskriver upplevelser av god tillit till den egna förmågan och 

låg nivå av upplevd emotionell påfrestning. Cissi som har skrivit ett 

självständigt arbete tidigare beskriver hur hon upplevde sig väl förbered inför 

genomförandet av det självständiga arbetet då hon har en insikt i vad som krävs 

av henne.  

Jag hade egentligen goda tankar om vad det handlade om och vad som 

gällde… så jag viste liksom att man måste ha en disciplin av att sitta och 

läsa och skriva liksom åtta timmar om dagen annars blir det ju svårt i slutet 

sen. (Cissi) 

 

Anna och Doris beskriver upplevelsen av att göra något nytt och hur det medför 

känslor av tvivel och osäkerhet med ångest och tomhet som följd. Både Anna 

och Doris beskriver en upplevelse av tvivel till den egna förmågan vilket skiljer 

sig från Cissis beskrivning.  

Under tiden jag var i arbetet så var det var det väldigt jobbigt för att jag 

kände att jag aldrig gjort detta innan så jag vet inte vad jag ska göra. 

(Anna)  

 

Ibland när jag stötte på någonting som jag inte riktigt behärskade och inte 

viste hur jag skulle gå tillväga då blev det lite motigt… och då tvivlade jag på 

mig själv mycket. (Doris) 

 

Cissi och Doris beskriver hur de upplever inre krafter, så som bristande 

erfarenhet, osäkerhet och tvivel. Dessa upplevelser är kopplade till 

informanternas uppfattningar av sig själva i den specifika situationen av att 
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befinna sig i ett genomförande av något som upplevs som nytt och främmande. 

Kritiken från handledaren beskrivs medföra upplevelsen av tvivel och 

personlig värdering av på sin egen förmåga och på kvaliteten på sitt arbete.   

Jag tog det väldigt personligt för om jag inte klarar det så är det ju jag som 

är dålig. (Doris) 

 

Då fick jag inget positivt alls och de andra fick liksom... bra tänkt och bra 

liksom så… och jag fick liksom ingen sådan kommentar... så efter det så var 

jag inte så glad… då kändes det som att, jag då blir det väl underkänt då. 

(Cissi) 

 

7.10. Extern fokus 

Kategorin externt fokus är en sammanställning av kategorierna; stöd, orättvisa 

och risk. Dessa kategorier beskriver informanterna i en kontext som fokuserar 

på andra aktörer inom utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt 

arbete. Dessa aktörer består av handledare, andra studenter och examinator. 

Följande två tabeller redogör för i vilken kontext informanterna beskriver 

handledaren och andra studenter och hur många gånger i antal.  

 

 

 

Tabell 2Kontextuell beskrivning av handledare och förekomst i materialet 
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Tabell 3Kontextuell beskrivning av andra studenter och förekomst i materialet 

 

Informanternas beskrivningar av subjektiva upplevelser av andra aktörer inom 

utbildningsmomentet kopplas till skilda moment och faser inom ramen för det 

självständiga arbetet. Informanternas positiva upplevelser av handledaren och 

andra studenter refereras främst till moment av opponering och samarbetet med 

sin studiekollega.  

Sen hade jag turen att jag skrev med en kompis som gjorde att man ändå 

kunde bolla idéer i mellan. (Anna)  

 

Handledaren var bra, det var inget fel på den utan vi fick bra handledning. 

(Bengt) 

 

Informanternas beskrivningar av upplevelser av andra aktörer i en negativ 

kontext är både mer utvecklade och mer förekommande i materialet. 

Informanternas beskrivningar av handledaren och andra studenter i en negativ 

kontext beskrivs i en kontext av informanternas upplevelser av orättvisa, 

avundsjuka och bristen på stöd.  

Det jag kunde känna mig väldigt… avundsjuk på var att andra i andra 

grupper… man pratade ju gärna med dem andra som var i de andra 

grupperna… var att dem fick svar så snabbt från sin handledare och ibland 

fick de svar på en halvtimma medan i vår så kunde det ta en hel vecka och vi 

kände att vi har inte tid att vänta i en hel vecka på ett svar… och det kunde 

jag känna att det var skillnad i arbetet från handledarens sida. (Anna) 
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Jag kände att jag inte fick det stödet från handledaren heller egentligen... det 

kändes som att alla andra fick mer.… alltså fick mer såhär kan du tänka, tänk 

såhär istället och… ja, jag kände att jag fick egentligen ingenting där. (Doris) 

 

Anna uttrycker en upplevelse av att orättvisa i stöd från handledaren resulterar i att 

kvaliteten på studenters arbeten avgörs av hur mycket stöd handledaren bistår med.  

Vår handledare hade inte tid att träffa oss privat som de andra och då blev… 

då blev det också skillnad i kvalitet på uppsatserna beroende av hur mycket 

hjälp vi får. (Anna) 

 

Annas beskrivning omfattar en upplevelse av att handledaren, som en extern aktör, 

har en stor betydelse för kvaliteten på det självständiga arbetet.  

 

8. Analys och Diskussion  

Följande kapitel innehåller en analys och diskussion av tidigare presenterat 

resultat. Inom ramen för föreliggande studies genomförande utgör analysen en 

första fas av att granskning av litteratur och forskningsstudier för att finna 

teoretiska förklaringar på tidigare presenterade kategorier. Kapitlet inleds med 

att analysera och diskutera informanternas beskrivningar av upplevelser av 

utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete i relation till tidigare 

forskning.   

 

8.1. Kopplingen till tidigare forskning 

Informanterna i föreliggande studie beskriver upplevelser, i relation till 

utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete, av både positiv och 

negativ karaktär. Cissi beskriver hur hon har en god inställning till 

utbildningsmomentet och att hon har en förståelse för vad som kommer krävas 

av henne.  

Jag hade egentligen goda tankar om vad det handlade om och vad som 

gällde. Så jag viste liksom att man måste ha en disciplin av att sitta och läsa 
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och skriva liksom åtta timmar om dagen annars blir det ju svårt i slutet sen. 

(Cissi) 

 

Doris och Anna beskriver upplevelser av att ovisshet, tomhet, ångest och 

tvivel eftersom utbildningsmomentet förstå som något nytt som tidigare 

utbildning inom grundlärarutbildningen inte har förberett dem inför.  

 
Ångest, väldigt mycket ångest för att det var en outforskad värld lite grann.  

(Anna)  

 

I en kvalitativ studie av Cooper, Fleische & Cotton (2012) Building 

Connections: An Interpretative Phenomenological Analysis of Qualitative 

Research Students’ Learning Experiences, undersöks studenters upplevelser 

av inlärningsprocessen att genomföra kvalitativa forskningsinriktade studier. 

Sex studenter från olika ämnesdiscipliner som genomgått en introducerande 

forskningskurs deltar i studien. Resultatet beskriver hur informanterna 

upplever inlärningsprocessen med varierande emotioner av både positiv och 

negativ karaktär. Bristande kunskap kring forskningsmetoder och begrepp 

beskrivs som en bidragande orsak till informanternas känslor av förvirring och 

oro. 

 

Studien anses relevant för föreliggande studie eftersom den fokuserar på 

mänskliga upplevelser. Föreliggande studie utgår från ett fenomenologiskt 

perspektiv med tillhörande begreppet livsvärld, som refererar till en 

upplevelsevärld som är generell för alla människor. Att informanterna i ovan 

presenterad studie består av studenter från andra ämnesdiscipliner blir i detta 

avseende irrelevant eftersom den redogör för en teoretisk förklaring till 

mänskliga upplevelser av att befinna sig i en forskningsinriktad 

lärandeprocess.  

 

Ward och Dixon (2012) The research masters experience: The impact of 

efficacy and outcome expectations on enrolment and completion utgår från ett 

socialpsykologiskt perspektiv med syfte att undersöka hur sju studenter inom 

masterutbildningen upplever inskrivningen i och slutförandet av en 

magisterexamen. Genom semistrukturerade gruppintervjuer, analyser av 

akademiska utskrifter och examensrapporter framgår det att studenterna 

generellt upplever en hög tillit till den egna förmågan att slutföra sin 

magisterexamen. Majoriteten av informanterna upplever en hoppfullhet om att 
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deras forskningsprojekt ska bidra till en förändring. Tre av studenterna ansåg 

sig ha begränsade erfarenheter av att genomföra större projekt och var 

oförberedda på hur intensivt, krävande och tidsödande forskningsprojektet 

skulle bli vilket bidrog till att studenterna ofta fick studera på kvällar och nätter. 

Konsekvensen av detta blev att flera studenter kämpade mot trötthet och 

utmattning. Moment av att lära sig skriva på ett akademiskt språk samt att ta 

beslut kring forskningsprojektets struktur ansågs tidskrävande och 

frustrerande. En student uttryckte en upplevelse av bristande disciplin vilket 

väckte känslor som osäkerhet och rädsla för att misslyckas.  

 

Studien anses relevant för föreliggande studie eftersom den redogör för en 

teoretisk relation mellan studentens emotionella upplevelser och den 

subjektiva upplevelsen av tilltro till den egna förmågan och erfarenhet. 

Föreliggande studies informanter beskriver upplevelser som påminner om 

informanternas beskrivningar i Ward och Dixon (2012).  Anna och Doris 

beskriver upplevelsen av en begränsad erfarenhet av att genomföra studier med 

forskningsinriktade tillvägagångsätt vilket bidrar till upplevelser av ångest, 

ovisshet och att inte behärska situationen.  

  

Man blev lämnad själv och det viste jag ju… men man blev ju lämnad med 

sådana saker som jag själv kände att jag inte behärskade. (Doris) 

 

 

8.2. Self efficacy - internt fokus   

Informanterna beskriver upplevelser som refererar till en subjektiv upplevelse 

av tillit till den egna förmågan. Dessa upplevelser beskrivs i en kontext av att 

göra något nytt samt i en kontext av subjektiv evaluering av egen förmåga till 

att genomföra det självständiga arbetet med minst godkänt i betyg. Dessa 

upplevelser innebär en förändring i informanternas sinnesstämning med 

emotioner så som: ilska, ångest, tvivel och tillfredställelse. Informanternas 

beskrivningar tyder på hur informanterna har olika upplevelser av tillit till den 

egna förmågan och upplevd emotionell påfrestning, vilket följande modell 

redogör för.   
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Figur 6- Relation mellan tillit till egen förmåga och upplevd emotionell påfrestning. 

 

 

Hur kan sambandet mellan informanternas upplevelser av tillit till den egna 

förmågan och upplevd emotionell påfrestning förklaras? Bandura (1994) 

redogör för begreppet self- efficacy, som refererar till en individs tilltro till den 

egna förmågan av att kunna utföra en viss handling i en specifik situation. 

Vidare beskriver Bandura (1994) hur individer med hög self- efficacy har en 

positiv inställning till att anta nya utmaningar och gör detta med en motivation 

av att bemästra något nytt. Individer med lägre self- efficacy tenderar till att 

uppleva utmaningar som hot vilket medför dels en upplevelse av osäkerhet 

kring tillvägagångsätt samt högre nivåer av stress och emotionell påfrestning i 

form av tvivel och rädsla. Enligt informanternas beskrivningar av de subjektiva 

upplevelserna förstås Cissi och Bengt ha en högre nivå av self- efficacy än 

övriga informanter som beskriver en låg tillit till den egna förmågan och högre 

nivå av emotionell påfrestning. Cissi beskriver hur hon har haft en positiv 

inställning inför utbildningsmomentet och har en klar bild av vad som krävs av 

henne.  
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Jag har ju gjort en c-uppsats innan... som det hette då, och det skrev jag 

också själv… så jag hade egentligen goda tankar om vad det handlade om 

och vad som gällde. Så jag viste liksom att man måste ha en disciplin av att 

sitta och läsa och skriva liksom åtta timmar om dagen annars blir det ju 

svårt i slutet sen. – Cissi 
 

 Anna och Doris förstås ha en lägre nivå av self- efficacy och beskriver också 

en högre emotionell påfrestning i form av tomhet, ångest och stress.  

Man blev ju lämnad med sådana saker som jag själv kände att jag 

inte behärskade. (Doris) 

 

Bengts beskrivningar av subjektiva upplevelser avviker en aning från övriga 

informanters beskrivningar av subjektiva upplevelser. Det som skiljer Bengts 

beskrivningar av subjektiva upplevelser och övriga informanters beskrivningar 

är hur utvecklade dessa är. Bengt beskriver sällan stress eller andra emotioner 

utan sammanfattar flera situationer inom utbildningsmomentet med begrepp 

som ”bra” och ”jobbigt”. Detta bidrar till att det egentligen är svårt att avgöra 

om Bengt upplever en hög eller låg emotionell påfrestning och i vilka 

situationer. I följande avsnitt diskuteras analysen av Bengt. 

 

 

8.3. Fallet Bengt – reflektion kring bias. 

Samspelet mellan informanten och studieförfattaren kan medföra en viss bias. 

Utbildningsmomentet att skriva ett självständigt arbete är generellt sett ett 

fenomen som förknippas som akademiskt och något svårt och tidskrävande. 

Detta medför att det finns en risk av att informanten redan i förhand förväntar 

sig att studien syftar till att undersöka negativa upplevelser eftersom 

utbildningsmomentet redan förknippas med dessa. Det samma gäller för 

studiens intervjufrågor med tillhörande följdfrågor, att dessa fokuserar på 

informantens negativa upplevelser. Föreliggande studie är medveten om risken 

med confirmation bias, som Oswald och Grosjean (2004) beskriver som ett 

fenomen där en person eller studie endast söker evidens som överensstämmer 

med en redan etablerad teori eller uppfattning. Föreliggande studie har därför 
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valt att formulera öppna intervjufrågor som informanten själv får reflektera 

kring och besvara.  

 

Det är nödvändigt att reflektera över samspelet mellan informant och 

studieförfattaren och belysa en medvetenhet om att informanten och studien 

med dess formulering, intervjufrågor och författare påverkar varandra.  

Generellt så beskriver samtliga informanter negativa upplevelser av 

utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete. Dessa upplevelser 

beskrivs mer utvecklat än positiva upplevelser. En förklaring till detta kan vara 

Negativity bias som beskrivs av Haizlip, May, Schorling, Williams och Plews-

Ogan (2012) som en persons tendens att i större utsträckning minnas negativa 

upplevelser istället för de positiva.  

 

Av samtliga informanter upplevs Bengts subjektiva upplevelser avvika från 

övriga informanters upplevelser. Bengt beskriver upplevelser av hög tillit till 

den egna förmågan och en låg nivå av emotionell påfrestning. Dock är Bengts 

beskrivningar av upplevelser kortfattade och ofta sammanfattade i begrepp 

som ”bra” eller ”jobbigt”. Föreliggande studie ställer sig frågan varför? För att 

försöka förklara Bengts kortfattade beskrivningar är det av intresse att granska 

eventuella kvaliteter och egenskaper hos informanten och personen som 

intervjuer, och hur de kan tänkas påverka svaren. Här presenteras en översikt 

av informant och intervjuande person. 

 

 

Tabell 4- profilering av informant och intervjuaren 
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Modellen synliggör en stor likhet mellan parternas olika socioekonomiska 

bakgrund vilket skulle minimera riken med socioekonomisk bias med 

kulturella uppfattningar och normer.  

Bengt beskriver generellt mer positiva upplevelser av utbildningsmomentet där 

beskrivelsen av negativa upplevelser är kortfattade och sammanfattade i vaga 

begrepp som ”jobbigt”. En teoretisk förklaring till detta beskrivs av Jansz 

(2000) som redogör för begreppet restrictive emotionality, som omfattar ett 

genusperspektiv på det manliga könet. Enligt Janz (2000) tenderar män ha 

svårare att finna ord för att förklara emotioner så som rädsla, oro och ångest än 

vad kvinnor har. Vidare beskrivs att emotioner såsom sorg och rädsla upplevs 

av män som ett hot mot den egna maskuliniteten.   

Bengt får frågan om hur han sammanfattningsvis upplevde genomförandet av 

det självständiga arbetet.  

 

Över lag positivt… mmm… jag vet inte vad jag mer ska säga … det flöt på 

rätt bra. (Bengt) 

 

Bengts beskrivningar förändras under intervjutillfället.  Bengt inleder intervjun 

med en tydlig beskrivning av en upplevelse av tillit till den egna förmågan att 

klara utbildningsmomentet eftersom andra personer i vänskapskretsen har 

klarat det tidigare. Slutligen avslutar Bengt intervjun med att beskriva hur han 

inför utbildningsmomentet granskat tidigare studenters arbeten och upplevt en 

viss osäkerhet.  

Så kollande man på alla andras uppsatser som man läste igenom…och shit 

liksom… ska jag skriva något sådant här? (Bengt) 

 

Trots detta beskriver Bengt överlag färre negativa upplevelser än positiva 

vilket medför att föreliggande studie tolkar materialet till att Bengt upplever 

en hög nivå av Self efficacy och en låg nivå av emotionell påfrestning.  
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8.4. Self-serving bias- upplevda orsaksfaktorer 

Informanterna beskriver upplevelser i relation till både interna och externa 

faktorer. Dessa upplevelser beskrivs ofta i en negativ kontext med en 

emotionell påfrestning i form av tvivel, avundsjuka, tomhet och orättvisa. I 

följande avsnitt kommer begreppet self-serving bias behandlas för att redogöra 

för en teoretisk förklaring till informanternas beskrivningar av emotionella 

upplevelser och dess orsaker.   

 

Begreppet self-serving bias beskrivs i termer av både negativ och positiv bias. 

Positiv self-serving bias beskrivs som en individs tendens till att tillskriva 

positiva händelser till den individuella förmågan och negativa händelser till 

externa omständigheter (Holt 2012). En negativ self-serving bias beskriv av 

Mezulis, Abramson, Hyde och Hankin (2004) som en individs tendens att 

tillskriva negativa händelser till den egna personen och positiva händelser till 

yttre omständigheter.  

 

För föreliggande studie utgör begreppet en teoretisk förklaring till samtliga 

informanters beskrivningar av upplevelser av orättvisa i kontexten av stödet 

från handledare och handledarens stöd till andra studenter. Upplevelsen av 

orättvisa beskrivs av informanterna i relation till upplevelsen av en emotionell 

påfrestning i form av osäkerhet och avundsjuka och framförallt skillnader i 

kvalitet på studenternas arbeten.  

 

Vår handledare hade inte tid att träffa oss privat som de andra och då blev… 

då blev det också skillnad i kvalitet på uppsatserna beroende av hur mycket 

hjälp vi får. (Anna) 

 

 

Orsaken till skillnader i kvalitet på studenternas arbeten och den emotionella 

påfrestningen beskrivs av informanterna beror på yttre omständigheter av 

bristande och orättvist stöd från handledaren.   

 

Anna och Doris förstås uppleva en låg nivå av self-efficacy eftersom de 

beskriver upplevelser av tomhet, ångest och tvivel i relation till upplevelsen av 

bristande erfarenhet av att genomföra forskningsinriktade arbeten. För Doris 

innebär uteslutningen från ett opponeringsseminarium, upplevelsen av 
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orättvisa i tillgång till stöd samt tvivel på den egna förmågan. Tillämpningen 

av begreppet self-serving bias blir i detta avseende komplext eftersom 

informantens beskrivningar kan förklaras i termer av både negativ och positiv 

self-serving bias. Orsaken till informantens upplevelser som härleder till 

upplevd nivå av self-efficacy beskrivs dels bero på yttre omständigheter så som 

brister i personligt stöd. Samtidigt beskriver Doris hur hon upplever orsaken 

bero på personliga brister. 

  

Jag tog det väldigt personligt för om jag inte klarar det så är det ju jag som 

är dålig. (Doris) 

 

Cissi och Bengt beskrivs förstås uppleva en hög nivå av self- efficacy och 

beskriver upplevelser av en god tillit till den egna förmågan av att klara av det 

självständiga arbetet. De förstås därför använda sig av en positiv self-serving 

bias vilket bidrar till lägre nivå av emotionell påfrestning.  

 

8.5. Kärnkategorin av kontrollfokus 

Resultat av föreliggande studies analysförfarande tyder på att kategorin av 

kontrollfokus utgör studiens kärnkategori. Begreppet kontrollfokus beskrivs av 

Mayers, Abell och Sani (2014) omfatta subjektiva upplevelser av 

orsaksfaktorer till händelser och fenomen. Begreppet beskrivs av Holt (2012) 

omfatta en subjektiv upplevelse av kontrollfokus, en individs uppfattning av 

var kontrollen eller orsaken till en situation eller fenomen är lokaliserad.  

Kontrollen kan uppfattas vara lokaliserad inom subjektet eller hos externa 

omständigheter (ibid.).  

Kategorin kontrollfokus baseras på kategorierna internt fokus och externt 

fokus, vilka kan sammanfatta informanternas beskrivningar av var orsaken till 

subjektiva upplevelser är lokaliserade. Dels beskriver informanterna en intern 

kontrollfokus vilken omfattar informantens upplevelse self-efficacy i relation 

till upplevelsen av att genomföra arbetet med minst godkänt i betyg. Orsaker 

till ett godkänt eller icke godkänt arbetet upplevs vara lokaliserat i den egna 

förmågan.   
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Cissi beskrivs uppleva en hög nivå av self-efficacy. Detta på grund av hennes 

beskrivning av en personlig insikt i vad som krävs av henne för att lyckas med 

utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete.   

Jag hade egentligen goda tankar om vad det handlade om och vad som gällde. 

Så jag viste liksom att man måste ha en disciplin av att sitta och läsa och 

skriva liksom åtta timmar om dagen annars blir det ju svårt i slutet sen. (Cissi) 

 

Cissi beskrivning tolkas omfatta ett internt kontrollfokus, där kontrollen för att 

lyckas lokaliseras i en disciplin av att spendera åtta timmar varje dag till att 

läsa och skriva. Även Bengt beskriver upplevelser som refererar till internt 

kontrollfokus. Bengt som beskrivs uppleva en hög nivå av self-efficacy 

beskriver en övertygelse av att klara utbildningsmomentet eftersom andra i 

hans vänskapskrets har gjort det tidigare.  

  

Klarade dom de så klarar jag med det liksom.  Det var mer så jag tänkte. 

(Bengt) 

 

Exempel på extern kontrollfokus refererar till informanternas beskrivningar av 

upplevelser av orättvisa i relation till stödet från handledaren. Orsaken till 

orättvisan lokaliseras till yttre omständigheter så som: handledarens 

tillgänglighet och antalet handledningsseminarium.   

 

Och det kunde jag känna att det var skillnad i arbetet från handledarens sida 

men sen kände jag ändå att min handledare försökte hjälpa oss så gott hon 

kunde och hon… hon jobbade ju inte hundra procent som de andra 

handledarna så man kunde inte direkt skälla på henne heller… (Anna) 

 

Anna beskriver upplevelsen av att den orättvisa fördelningen av stöd från 

handledaren bidrar till skillnader i kvalitet i studenters olika arbeten. Orsaken 

till kvalitetsskillnader lokaliseras till handledaren.  
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8.6. Avslutande diskussion  

Utifrån informanternas beskrivningar av subjektiva upplevelser i relationen till 

utbildningsmomentet framgår det att det självständiga arbetet präglas av att 

studenter ständigt jämför sin process med andra studenter. Det självständiga 

arbetet innebär inte att studenter är isolerade från varandra. Informanterna 

beskriver upplevelser som tyder på skillnader i upplevd tillit till den egna 

förmågan, self-efficacy. Detta medför att vissa studenter upplever tvivel och 

ovisshet, medan andra studenter upplever tillfredställelse och tilltro till att 

lyckas. 

Utbildningsmomentet att skriva ett självständigt arbete beskrivs inverka på 

informanternas vardagsliv. För vissa innebär detta att gränsen mellan studier 

och privatliv suddas ut. Ett ständigt reflektionsarbete kring tillvägagångsätt 

ockuperar studenternas mentala vilket i vissa fall leder till sömnproblem och 

fysisk utmattning.  

Genomförandet av det självständiga arbetet beskrivs omfatta nivåer av positiv 

och negativ self-serving bias, vilket relaterar till hur informanten tillskriver 

orsaken av en händelse till interna faktorer som studiedisciplin eller till yttre 

faktorer som brister i tidigare utbildning. 

Den övergripande kategorin som omfattar hela studiens resultat är 

kontrollfokus, vilket beskriver individens upplevelse av var kontrollen eller 

orsaken till en händelse eller fenomen är lokaliserad. Enligt informanternas 

beskrivningar råder en intern och extern nivå av kontrollfokus. Orsaken till 

orättvisa beskrivs av samtliga informanter vara lokaliserad till handledaren 

som är frånvarande eller brister i att ge stöd av kvalitet. Studenters olika 

tillgång till handledningstillfällen upplevs som en orsak i kvalitetsskillnader i 

studenternas arbeten.  

Följande studie för ett teoretiskt resonemang kring vilken inverkan 

utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete har på studenters 

emotionella reaktioner. Kunskap kring studenters olika upplevelser av 

utbildningsmomentet kan användas i utvärderingssyfte och bidra till att 

kvalitetssäkra utbildningen. Kunskapen kan även bidra till lokalisera faktorer 

som har en negativ inverkan på studenternas upplevelser vilket kan bidra till 

en utbildningsutveckling som främjar positiva aspekter av studenters 

emotionella sinnesstämning.  
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Föreliggande studie har utgått från en metodik inspirerad av grundad teori. 

Som beskrivit tidigare utgår grundad teori från att uppnå teoretisk mättnad, 

vilket kan uppnås med komplettering av flera intervjuer. Men på grund av 

faktorer så som bristande tidsramar och resurser är en komplettering av fler 

intervjuer inte möjlig. Därför är föreliggande studie medveten om att de 

teoretiska antaganden som förts kan behövas modifieras med ytterligare 

forskning. För framtida forskning som syftar till att tillämpa grundad teori, 

rekommenderas en noggrann utvärdering av tidsaspekterna eftersom syftet 

med att uppnå teoretisk mättnad är tidskrävande. Fördelen med studier som 

tillämpar grundad teori är att de utgår i första hand från empirin och inte från 

redan etablerade teorier, vilket skapar möjligheter till att finna nya teoretiska 

förklaringsmodeller. Föreliggande studie vill uttrycka en önskan av att 

framtida forskning fortsätter att undersöka studenters upplevelser i relation till 

utbildning. En teoretisk utveckling av relationen mellan studenters upplevelser 

av self-efficacy, self-serving bias och kontrollfokus ses här som mycket 

intressant.  

Föreliggandes studies tillämpning av grundad teori har utgjort en fascinerade 

utmaning för mig som författare som skriver min andra uppsats. Den 

alternativa metodiken har bidragit till upplevelsen av att utforska något nytt, 

något okänt.   

 

Avslutande ord 

Linneuniversitetet i Växjö med tillhörande grundlärarprogram med inriktning 

mot arbete i fritidshem förstås av föreliggande studie som ett handlingsrum, en 

livsvärld i vilken studenters erfarenheter och upplevelser av fenomenet av att 

skriva ett självständigt arbete skapas. Informanterna beskriver olika orsaker till 

deras subjektiva upplevelser, men en generell upplevelse av orättvisa delas av 

samtliga informanter. Samtliga informanter beskriver hur 

utbildningsmomentet har omfattats av en orättvisa i både tillgången och 

kvaliteten i stödet från handledaren. Detta resulterar i emotioner av ilska och 

avundsjuka. Studenter delar med sig av sina erfarenheter med varandra vilket 

medför att upplevelser av orättvisa sprids bland alla studenter. De börjar 

jämföra sina olika förutsättningar till att lyckas med sitt arbete. Orsaken till 

orättvisan upplevs i vissa fall vara lokaliserad hos handledaren. Orsaker till 
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andra studenters framgångar upplevs diffusa, och försvaras lätt med 

uppfattningen av att dessa fått mer stöd.  

En student som skriver på egen hand och kan uppleva tomhet. Samma student 

upplever stolthet över att ha lyckats. Andra studenter skriver tillsammans och 

upplever en frustration över att ha skilda åsikter.  

För studenten innebär utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt 

arbete en emotionell bergochdalbana. Från att gå i oron och ovissheten av att 

kanske få komplettera till att skrika rakt ut i bilen av lycka. Från att ha känt 

misstro till andra studenters förmågor till att känna en stolthet av att alla 

lyckades. Vissa studenter trampar sig fram på en krokig väg av tvivel, ångest, 

avundsjuka, stress, tillfredställelse och glädje. Vissa studenter upplever en 

tomhet och ovisshet av att inte veta vad som behöver göras. Andra studenter 

upplever tillfredställelse och stolthet över att få testa sina vingar i utmaningens 

östliga vind.   

 

 “There's an east wind coming...” 

                          - Ur Arthur Conan Doyle, His last Bow 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.goodreads.com/work/quotes/10479789
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Bilagor 

Bilaga A Förfrågan av deltagande 

                                 

Dina upplevelser! 

  

Hej! Mitt namn är Johan Pettersson och studerar på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i fritidshem på Linnéuniversitetet. Just nu skriver jag mitt 

avslutande examensarbete med syftet av att bilda kunskap kring hur 

examinerade studenter från grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem upplevde utbildningsmomentet av att skriva ett självständigt arbete. 

 

 Ditt deltagande ses som ett värdefullt bidrag till att skapa förståelse för 

studenters unika och nyanserade upplevelser inom ramen för det självständiga 

arbetet. Målsättningen är att intervjua flera tidigare studenter vilket medför att 

flera personer tillfrågas. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att avsluta ditt deltagande när som 

helst under studiens gång. Att genomföra intervjuer med syftet att fånga det 

unika i varje deltagares upplevelser medför att det är svårt att förutse hur lång 

tid intervjun tar. Med det sagt förväntas inte intervjun överskrida 40 minuter.  

För att underlätta ditt deltagande är jag öppen för att på bästa sätt anpassa mig 

efter dina behov och förutsättningar så att intervjutillfälle blir möjligt. Allt 

information som delges i intervjun kommer endast att användas inom ramen 

för studien och ditt deltagande kommer behandlas med största konfidentialitet. 

Intervjun kommer spelas in och raderas efter det att studien avslutats. 

 

Jag hoppas att du vill delta i studien för att dela med dig av dina upplevelser.  

Meddela mig gärna på antingen Telefon eller Mail om du önskar att delta eller 

avböja.   För mer information meddela mig på samma nummer eller mail. 

Med vänliga hälsningar Johan Pettersson 

Mail: Jp222bu@student.lnu.se     Tel: XXXX-XXXX 

mailto:Jp222bu@student.lnu.se
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Bilaga B - intervjumall  

 

Intervjumall 
1. Om jag säger självständigt arbete på universitetet, vilka tankar eller känslor 

väcker det hos dig?  

 

2. ”Att skriva ett självständigt arbete”, vad innebär det för dig? 

 

3. Hur upplever du att tidigare utbildning inom lärarutbildning förberett dig 

inför forskningsinriktade tillvägagångssätt? 

 

4. Hur upplevdes fasen av att välja ämnesområde samt tillvägagångssätt för 

självständigt arbete? 

 

5. Upplevdes någon/några faser/skeenden/moment som utmärkande 

emotionellt påtagligt under självständigt arbete och iså fall på vilket sätt och 

i vilken situation?  

 

6. Hur upplevdes genomförandet av arbetet?  

 

7. Hur upplevde du att genomförandet av det självständiga arbetet påverkade 

ditt privata vardagsliv?  

 

8. Hur upplevdes det att presentera och försvara sitt självständiga arbete vid ett 

oppositionsseminarium? 

 

9. Hur upplevdes slutförandet av arbetet? 

 

10.  Hur upplever du betydelsen av att skriva ett självständigt arbete för din 

profession som lärare?  

11.  Vilka var dina bästa upplevelser under genomförandet av det 

självständiga arbetet?  
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12. Vilka var dina värsta upplevelser under genomförandet av det 

självständiga arbetet?  

13.  Finns någonting som jag glömde att fråga och du tycker att är viktigt?  

 

Avslutning  
Hur gammal är du?  

Hur många timmar skulle du uppskatta att du spenderade varje dag på 

arbetet? 

Genomförde du arbetet själv eller i par?  

Vad fick du för betyg på arbetet?  

OM hur många gånger fick du komplettera?  

 

Uppföljningsfrågor:  

- Kan du beskriva/utveckla? 

- Kan du beskriva någon speciell situation dessa associationer eller känslor 

grundas i?  

- Kan du beskriva något exempel? 

- Hur påverkade det dig?  

 

 

 

 

  


