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Sammanfattning 

I denna uppsats presenteras en intervjustudie vars syfte är att analysera vilka förväntningar 
lärarstudenter har på sina framtida uppsatshandledare. Fem lärarstudenter, två 
förskollärarstudenter och tre ämneslärarstudenter ingår i studien. Materialet analyseras och 
sorteras efter Gail L Roses kategorier för IMS (Ideal mentor scale). Dessa kategorier är Integritet, 
Vägledning och Relation. Rose presenterar också två universella attribut som alla doktorander i 
hennes undersökning eftersökte hos sina handledare, dessa är Feedback och Öppen och klar 
kommunikation.  Utöver dessa kategorier framkommer teman såsom orosmoln, kompetens och 
engagemang. Generellt önskar sig studenterna en handledare som främst passar in under 
kategorierna Integritet och Vägledning.  Detta innebär att handledaren är en god förebild, att 
handledaren respekterar studenten och dennas rätt till sin uppsats, att handledaren är generös 
med tid och att handledaren hjälper till med att planera arbetet. Alla de intervjuade 
lärarstudenterna anser också att de universella attributen är viktiga. Utöver det visar det sig att 
ämneslärarstudenterna är mer benägna att kritiskt granska och eventuellt avvisa förslag från 
handledaren medan förskollärarna, som inte är lika metodskolade, litar mycket på att handledare 
skulle tillhandahålla konkret hantverkshandledning. Det som de intervjuade lärarstudenterna är 
mest oroade över inför handledarskapet är att handledaren inte ska ha tillräckligt mycket tid eller 
att handledaren kommer att vara nedvärderande och oprofessionell. Ämneslärarstudenterna 
berättar också att de tänker strategiskt vid valet av uppsatsämne eller institution för att undvika 
vissa handledare. 
 
Nyckelord: högskolepedagogik, lärarprogrammet, handledning, examensarbete, förväntningar. 
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1 Inledning 

Som student vid ämneslärarprogrammet skriver man två, ibland tre längre uppsatser med 

handledare vid en, två eller kanske tre olika institutioner. Som förskolelärare möter man istället en 

uppsats under sin sista termin på pedagogiska institutionen. Detta examensarbete infördes i och 

med 2001 års reform av lärarutbildningen. Då skulle lärarutbildningens vetenskapliga anknytning 

förstärkas och genom bland annat ett självständig, vetenskapligt arbete skulle detta ske 

(Regeringens proposition 1999/2000:135). 

Under min utbildning till lärare har jag eller håller jag på och skriver, uppsatser inom två olika 

institutioner, på tre olika kurser. De olika kurserna och institutionerna har haft olika regler och 

mallar för hur utbildningen och uppsatsarbetet har varit upplagt. Under min andra uppsats satt 

jag samman med en grupp andra studenter från olika institutioner som alla jobbade med sina 

uppsatser. Under arbetets gång diskuterade vi våra erfarenheter och framförallt våra handledare. 

Ingen handledarstil var den andra lik och också vad handledarna gjorde och vilken roll i arbetet 

de tog skiljde sig åt. En del handledare fanns tillgängliga för samtal ofta, läste noggrant och 

rättade ner på kommateringsnivå, andra gav endast respons på innehåll och struktur och inte lika 

ofta. För några, vid vissa institutioner, var handledarens godkännande nödvändigt för att få 

ventilera uppsatsen, för andra var handledaren mer en frivillig vägledare som skulle hjälpa med 

råd, men inte kunde stoppa en uppsats från att lämnas in. I slutändan kom vi alla runt 

studiebordet fram till samma mål, en godkänd uppsats, men vägen dit var väldigt olika.  

Alla dessa skilda upplevelser ledde fram till de funderingar som kommer till uttryck i denna 

uppsats. Alltför otydlig kommunikation mellan studenter och universitet tror jag innebär att fler 

studenter riskerar att misslyckas med sina uppsatser. Handledare och student bär på olika visioner 

av hur handledningssituationen bör vara och det kan leda till besvikelse och frustration, från båda 

sidorna. Jag uppfattar det som att uppsatsskribentens kunskaper om handledarens roll är 

bristande och att få inom utbildningsvärlden noterat denna brist på insyn och kunskap och därför 

anser jag att detta område är viktigt att undersöka. Vidare kommer jag i min yrkesroll få agera 

som handledare för elever i deras egna självständiga arbeten på grundskole- och gymnasienivå, 

vilket innebär att jag, som lärarstudent bör fundera på hur jag vill vara som handledare för mina 

framtida elever. Detta sammantaget anser jag visar på att det är viktigt att undersöka vad en 

uppsatsstudent förväntar sig av sin handledare. 

1.1 Syfte 

Denna uppsats behandlar frågan om vilka förväntningar uppsatsskribenter säger sig ha på de 

handledare som de inom en snar framtid kommer tilldelas. Uppsatsen syftar till att analysera vad 

ett urval lärarstudenters förväntar sig av hur samarbetet mellan handledare och uppsatsskribent 
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bör organiseras inom ramen för examensarbetet på förskol– och ämneslärarutbildningen vid 

Uppsala universitet.    
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2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med att begreppet handledning definieras och olika hinder och fallgropar för 

handledarskapet presenteras. Också hur handledarskap av framförallt doktorander går till 

kommer tas upp innan olika aspekter av lärarprogrammet presenteras. När det kommer till 

lärarprogrammet och dess examensarbete presenteras dels ett internationellt perspektiv innan 

aktuella, svenska bestämmelser redogörs för. Slutligen ges en kort inblick i en students situation 

när det kommer till att ha och tilldelas handledare genom att artiklar från den lokala 

studenttidningen återges kortfattat. Med detta avser bakgrunden att med sin vidd visa på vikten 

att undersöka vad en student förväntar sig av sin handledare. 

2.1 Begreppet ”handledning” 

Handledning och mentorskap kan i vissa fall användas synonymt men Näslund (1999:9) skiljer på 

de två genom att poängtera att handledning är en formell överenskommelse som avslutas vid en 

bestämd tidpunkt, i uppsatshandlednings fall då uppsatsen är klar. Mentorskap å sin sida 

innefattar en större frivillighet och en målsättning om att adepten och mentorn ska utveckla ett 

jämbördigt förhållande och då avsluta mentorskapet. Näslund delar också upp handledningen 

utifrån i vilket sammanhang den förekommer och då definieras uppsatshandledning som 

vägledande handledning, där uppsatsen huvudsakligen är uppsatsstudentens ansvar men där 

handledarens stöd är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt arbete. Uppsatshandledning 

kan kort sammanfattas i följande punkter: 

 

 Handlar om att en mer erfaren person vägleder en minder erfaren person 

 Integrerar teoretisk med praktisk kunskap 

 Är relaterad till uppsatsen 

 Är en pedagogisk och värderande process 

 Är en organiserad form av vägledning 

(Näslund, 1999:11) 

Synen på vad en uppsats syftar till kan skilja sig åt mellan studenten, handledaren och 

institutionen, där tonvikten kan ligga på kunskapsinhämtningen, det praktiska arbetet att 

genomföra en uppsats eller processen att socialiseras in i ett forskarsamhälle. På så sätt kan 

förväntningarna skilja sig åt mellan de olika parterna. Näslund (1999:12–13) tar också upp olika 

psykologiska fenomen som kan förekomma vid handledning såsom att studenten upplever sig 

trängd och styrd av att uppsatsen tagits över av handledaren liksom att handledaren blir en 

modell som studenten på olika sätt imiterar eller identifiera sig med. Dessa faktorer kan sägas 
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vara de viktigaste faktorerna som påverkar arbetet med en uppsats och det kan illusteras med 

figur 1. Handledaren, studenten och uppsatsen ingår i en gemenskap men uppsatsskribent och 

uppsats är ändå skilda från varandra. Vad som skett tidigare påverkar nutiden men också 

förväntningar på arbetet och förhoppningar och tankar kring framtiden påverkar hur 

handledarskapet gestaltar sig. 

 

Figur 1. Påverkansfaktorer vid uppsatsskrivning (efter Näslund 1999:22). 

 

Då en uppsats inte går som planerat eller då handledarskap upplever konflikter och kriser av olika 

slag kan det finnas flera orsaker till det. Dessa kan bero på att handledaren inte fungerar bra där 

följande kritik är den vanligaste: 

 För få möten 

 Litet intresse för studenten eller uppsatsen. 

 Ger för lite praktisk hjälp eller direktiv 

 Lämnar inte tillbaka arbeten som utlovat 

 Stor frånvaro 

 Brister i forskningserfarenhet, relevanta metoder eller kunskap 
(Näslund, 1999:15) 

Från studenten sida finns på liknande sätt, tecken som kan tyda på problem med 

uppsatsskrivandet och där ingår saker som: 

 Skjuter upp handledning. 

 Ändring av metod och ämne 

 Ursäkter för fördröjningar 

 Gör motstånd mot råd och kritik 

 Intellektualiserar praktiska problem 

 Skyller på andra 
(ibid.) 

Dessa problem kan handla om att studenten har privata problem men också att det finns 

arbetsrelaterade problem i relationen mellan student och handledare. Dessa delar Näslund 

(1999:16) upp i tre kategorier, intellektuella, praktiska och relationella. Intellektuella problem 

handlar ofta om skrivkramp av olika slag, praktiska kan avhjälpas genom formella avtal eller 
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strukturella beslut. Relationella problem är dock svårare att konkretisera eftersom det handlar om 

unika individer som behöver ha en god relation för att arbeta bra tillsammans. 

 

2.2 Handledarskap på universitet och högskola 

För att genomföra ett akademiskt examensarbete tilldelas varje uppsatsskribent eller 

uppsatsskribentpar en handledare. Många rapporter berör handledarens uppgift, bakgrund och 

roll i examensarbetet. I rapporten Uppsatshandledning har Lars Holmstrand (2007) samlat texter 

som tillkommit under en forskningscirkel där doktorander på Växjö universitet som handleder 

fick möjlighet att undersöka valda delar av handledarskapet. Bland annat resonerar Charlotte 

Hommerberg (2007) för vilka förutsättningar handledning av uppsatsstudenter har inom dagens 

universitetsutbildning. Hon konstaterar bland annat att antalet studenter ökat stort medan de 

ekonomiska medlen per student minskat med 20% (Hommerberg, 2007:11). Samtidigt har också 

kunskapsnivån hos studenterna minskat och många känner sig osäkra på hur man skriver 

akademiskt eller känner sig osäkra och stressade över en, i deras ögon, omöjligt stor uppgift 

(Hommerberg, 2007:14). Hos handledarna återfinns andra problem, där de upplever att de står 

inför ett problem där institutionen får pengar per utexaminerad student och samtidigt ska 

kvaliteten på uppsatserna inte sänkas. Detta innebär ibland att handledare ibland upplevt att de 

tvingats ta över och hjälpa studenten mer än önskvärt. Flera av handledarna uttrycker sig i termer 

av ”ibland vet jag inte om det är jag eller studenten som har skrivit uppsatsen.” (Hommerberg, 

2007:15). På liknande sätt diskuterar Jesper Johansson i samma rapportserie, gränsen för hur 

mycket en handledare praktiskt kan hjälpa en student vid ett självständigt arbete och hur 

handledaren snarare ska stötta studenten att hjälpa sig själv (Johansson, 2007:29–30). Därtill 

konstaterar Hommerberg att det handledarprojekt som pågått vid en av universitetets 

institutioner inneburit att handledare haft möjlighet att utveckla pedagogiska redskap samt att 

kraven på studenterna har blivit mer konkreta. Projektet verkar ha gett ett gott resultat med 

nöjdare studenter och fler som blir klara med sin uppsats i tid. Det är dock tidskrävande och utan 

ökade ekonomiska anslag hade det inte gått att genomföra enligt Hommerberg (2007:16–17). 

Den ersättning som universiteten tilldelas per student är beräknad på antalet helårsstuderande 

men också på hur många som genomför sina studier med godkända betyg 

(Ekonomistyrningsverket, 2015–05–12). Systemet har kritiserats för att vara orättvist då populära 

lärosäten med många studenter med studievana då premieras (Bohlin, 2013). Dessa studenter 

kräver mindre resurser för att bli godkända men de ger i gengäld universitetet eller högskolan 

större inkomster. I motsats till detta kräver studenter som är ovana vid akademiskt skrivande 

större resurser och de lyckas inte i lika stor grad bli godkända på examinationer. 
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2.3 Lärarutbildningens utveckling 

Lärarutbildningen är inte endast av intresse för enskilda universitet och regeringar utan frågan hur 

lärare ska utbildas diskuteras ända upp i Europeiska gemenskapernas kommission (2007). I 

rapporten ”Bättre utbildning för lärare” (2007) diskuteras hur lärare ska utbildas för att möta de 

ökade kraven på flexibilitet och lärarens allt mer sammansatta roll. Ett av de områden som 

kommissionen tar upp är vikten av att en lärare bedriver klassrumsbaserad forskning och 

förmedlar och förvaltar akademisk kunskap för att förbättra sin egen undervisning (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 2007:13). Även regeringens proposition 1999/2000:135 betonar 

vikten av att forskningsanknytningen på lärarutbildningen blir tydligare. Vid reformen av 

lärarutbildningen som skedde 2011 poängterades återigen värdet av ett självständigt arbete 

(Regeringens proposition 2009/10:89:37). Dock anges att ämneslärare bör skriva inom ett av sina 

ämnen medan det för förskollärare inte anges någon inriktning (Regeringens proposition 

2009/10:89:15, 25). 

2.4 Bestämmelser angående examensarbete inom lärarprogrammet 

En del av denna forskningssatsning handlar om att alla lärare ska genomföra ett examensarbete 

med en didaktisk inriktning. Det innebär att ämneslärare, grundskollärare och förskollärare ska 

genomföra en vetenskaplig undersökning och skriva en uppsats på lika villkor. Medan 

ämneslärarstudenterna kommer från studier där de oftast redan skrivit en C–uppsats, är 

examensarbetet det första större arbete som förskollärarstudenterna stöter på. Utbildningsplanen 

för ämneslärarexamen med inriktning på att jobba inom gymnasieskolan anger att minst 30 hp 

ska vara självständigt arbete, antingen ett 30 hp–arbete eller två arbeten på 15 hp vardera inom 

studentens valda inriktningar och minst ett måste ha en didaktisk inriktning (Uppsala universitet, 

2015a). För förskollärarstudenter är det ett krav att genomföra ett självständigt arbete på 15 hp 

med en ämnesdidaktisk inriktning (Uppsala universitet, 2015b). För alla studerande inom 

lärarprogrammet ska en kurs inom vetenskapsteori och forskningsmetodik ingå (ibid).  

2.5 Lärarutbildningen vid Uppsala universitet  

Lärarutbildningen vid Uppsala universitet har kritiserats för att handledare och examinatorer vid 

den utbildningsvetenskapliga fakulteten inte varit överens över vilka kriterier som gäller för en 

godkänd uppsats (Johansson, 2013). Detta har inneburit att studenter fått positiv feedback och 

signaler om att en uppsats är välskriven och utförd i enlighet med kriterierna för att därefter, från 

examinator fått höra att stora ändringar behövts göras (ibid). Enligt högskoleverkets rapport 

”Rättssäker examination” bör handledare och examinator vara så pass ense kring betygskriterier 

att inga större ändringar bör behöva göras efter att handledaren markerat att uppsatsen är bra nog 

för att ventileras (Högskoleverket, 2008:84). Däremot, vilket poängteras i ett yttrande från 
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Universitetskanslersämbetet, innebär detta inte att examinatorn måste godkänna en uppsats som 

handledaren har gett klartecken för ventilering av (Universitetskanslersämbetet, 2014).  

2.6 Studenternas tankar 

Vid en sökning på ”handledare” på Uppsalas studenttidning Ergo får man 16 sidor med träffar på 

artiklar (2015–05–14). En del av dessa avser praktikhandledare men en stor andel handlar också 

om uppsats– och doktorandhandledare. Många av dessa artiklar handlar om hur studenter är 

missnöjda med sina handledare eller vilka rättigheter som en uppsatsskribent har till handledning. 

En av dessa är skriven av Charlotta Dahlqvist (2006) som beskriver hur skyddslösa hon och 

hennes medstudenter är om de tilldelas en olämplig examinator eller handledare. En annan artikel 

beskriver hur det på olika institutioner är väldigt olika med hur mycket uppsatshandledning man 

får och också hur detta kan korrelera med mängden studenter som slutför sina uppsatser (Borsiin, 

2015).  

Mot denna bakgrund är det klarlagt att lärarstudenternas förväntningar på sina framtida 

handledare är relevant att undersöka. 
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3 Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten ges en bred bakgrund av hur handledning inom högre utbildning sker där 

studier av doktorandhandledning tas upp innan studier av utfallet av lärarutbildningens 

examensarbete redogörs för. Få publikationer behandlar uppsatsskribenter och handledarskap på 

C-nivå och därför består forskningsöversikten delvis av studier kring handledarskap på 

doktorandsnivå. Litteraturöversikten behandlar främst svenska förhållanden men artikelsökningar 

har också gjorts internationellt och i fall där studien behandlar frågor kring handledning som kan 

appliceras på svenska förhållanden, har artikeln också presenterats här. De huvudsakliga 

sökorden har varit ”higher education”, ”essay”,”mentor” och ”mentorship” samt deras svenska 

motsvarigheter. Vid sökningar på bibliotekskatalogen DISA vid Uppsala universitet samt 

bibliotekets databas med vetenskapliga artiklar, har ett stort antal träffar fåtts. För att begränsa 

urvalet har, vid många träffar på kombinationer av sökord, äldre publikationer valts bort samt att 

publikationens disciplin markerades till ”education”. Då många träffar handlat om 

handledarskapet vid praktik har ibland ”doktorand” använts för att få ett mer adekvat urval. 

Speciellt svårt har litteratur som berör lärarprogrammets uppsatshandledarskap varit att hitta då 

många studier är inriktade på den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarprogrammet. 

Vidare har artiklar och studier där fokus legat på handledare i stor utsträckning valts bort 

eftersom det framförallt är uppsatsstudenters synvinkel som behandlas i denna studie. 

3.1 Handledning doktorander 

Johan Näslund och Inger Engström undersöker i sin studie Lärorika relationer, erfarenheter av 

forskarhandledning (1999) hur handledare, nyligen disputerade och doktorander på Linköpings 

universitet uppfattar förhållandet mellan handledare och doktorand under forskarutbildningen. 

Efter en enkätundersökning och en intervjustudie redovisar de hur de olika parterna ser på 

relationer, förväntningarna och problem som kan uppstå vid handledarskap. Utifrån enkätstudien 

visade det sig att doktoranderna är mer nöjda med handledningen än handledarna. Näslund och 

Engström konstaterade att både doktorander och handledare beskriver tidsbrist som en negativ 

faktor men att det främst är handledarna som upplever det som ett problem (Näslund & 

Engström, 1999:36). Hur bra respektive dålig forskarhandledning ser ut är de olika grupperna 

relativt ense om där gott handledarskap handlar om konstruktiv kritik, stöd, respekt, uppmuntran, 

kompetens och engagemang. Det dåliga handledarskapet beskrivs som motsatsen med tillägget 

att prestige och otydlighet är negativa egenskaper (Näslund & Engström, 1999:42–43). I 

intervjustudien intervjuas sex personer, tre handledare och tre doktorander, av olika kön och med 

olika erfarenheter av handledning. Fokus i intervjuerna låg på handledning och det stöd en 

doktorand får under sin forskarutbildning (Näslund & Engström, 1999:53). Det som visade sig 
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vid intervjuerna var att definitionen av handledarskap var olika typer av möten som innefattar 

flera personer. Handledaren ska ha större kompetens och visa på ”fallgropar” och doktoranden 

tar initiativ till exempelvis diskussioner. Relationen beskrivs också som ojämlik ur maktsynpunkt. 

Förhållandet mellan handledare och doktorand beskrivs också som optimalt när det är personligt 

men inte privat (Näslund & Engström, 1999:61–63). Generellt visar studien att doktoranderna är 

nöjda med sin handledning och anpassar sig efter sin utbildning. Näslund och Engström 

(1999:64) finner fyra alternativa förklaringar till den låga andelen missnöjda; Osäkerhet över hur 

handledning bör vara, andra delar av utbildningen väger upp, en känsla av maktlöshet eller 

uppfattningen om att det är ett personligt misslyckande, inte ett dåligt handledarskap. Handledare 

ser sig själva som något viktigare för doktorandens utveckling än vad doktorander tycker att de 

är, där doktorander generellt lägger med ansvar och krav på aktivitet på sig själva.  

 

3.2 Examensarbetet inom lärarprogrammet 

Examensarbetet introducerades som en del av lärarutbildningen år 1993 för att stärka den 

vetenskapliga grunden som utbildningen vilar på (Bergqvist, 2000:5). Hur detta förändrade 

utbildningen beskriver Kerstin Bergqvist (ibid) i sin artikel Examensarbetet, ett bidragande till 

vetenskaplighet i lärarutbildningen?. Med stöd i en undersökning som genomfördes med 

grundskollärarstudenter och handledare vid Linköpings universitet konstaterar Bergqvist att 

examensarbetets krav på självständighet och nyskapande forskning upplevs som något nytt och 

oroande men också lärorikt (2000:1). Studenterna upplevde examensarbetet som något nytt som, 

till skillnad från övriga delar av utbildningen, erbjöd möjlighet till valfrihet, självständighet och 

eget ansvar. De upplevde dock också oro inför de formella kraven som ställdes och sökte efter 

”det rätta svaret” vilket de upplevde att lärare under tidigare kurser styrt dem mot (Bergqvist, 

2000:6–9). Oron inför formkraven innebär också att många av frågorna som handledarna 

hanterar är av rent formell karaktär även om handledarna själva anser att det är själva 

forskningsprocessen som är det viktiga (Bergqvist 2000:9–10). Examensarbetet innebär dock för 

många ett metakognitivt uppvaknande med insikter om kritiskt tänkande och att göra egna, 

objektiva, vetenskapliga granskningar av egen och annans text (Bergqvist, 2000:13–14). Bergqvist 

konstaterar slutligen att det vetenskapliga förhållningssätt som studenterna ”upptäcker” vid 

arbetet med examensarbetet bör genomsyra hela lärarutbildningen (2000:15). 

Hur handledarna ser på examensarbetet, och mer specifikt hur en bra analys ser ut och vilka 

problem studenter stöter på under arbetet med sina analyser, har Agneta Hult och Maelis 

Karlsson Lohmander skrivit om i sin artikel Analysera mer – handledare om handledningsprocessen 

(2007). Genom att intervjua tio erfarna handledare från två olika lärosäten försöker de bidra till 

kunskap om vilka problem som uppstår och hur handledare kan stötta studenter. Handledarna tar 

upp olika problem men är i grunden positiva och tycker att studenterna genomför goda arbeten. 

För att hjälpa studenter med deras analys ger handledarna exempel både på punkt–till–punkt–
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handledning, att sitta och gå igenom steg för steg hur studenterna omedvetet analyserar data men 

också hur handledare medvetet tagit ett steg tillbaka för att studenten ska få bearbeta ny 

information ifred (Hult & Karlsson Lohmander, 2007:12). Handledarna pekar också på att 

lärarstudenterna har en bristande metodskolning samt att de tenderar att välja normativa syften 

eller frågeställningar som är svåra att genomföra goda analyser på (Hult & Karlsson Lohmander, 

2007:12–14). En handledare beskriver processen den går igenom med en student för att nå fram 

till ett gott syfte. Handledaren säger också att ”…så lovar jag att jag ska hjälpa dig att komma 

dithän” (Hult & Karlsson Lohmander, 2007:14)  i samband med att handledaren ställer frågor 

och försöker få studenten att hitta en äkta fråga. De intervjuade beskriver hur ork och förmåga 

att slutföra uppsatsen och behålla en röd tråd genom texten tenderar att tryta mot slutet och att 

studenter kan ha svårt att förstå hur mycket tid som krävs på olika delar av arbetet. Något som 

författarna också noterar är att handledarna har olika uppfattningar om hur självständiga 

studenterna förväntas vara, där vissa oroar sig för att påverka studenterna för mycket genom att 

ge dem goda exempel medan andra har tät kontakt under stora delar av arbetet (Hult & Karlsson 

Lohmander, 2007:20-21). Sammanfattningsvis visar artikeln på att det finns flera områden där 

förväntningarna på lärarstudenternas examensarbeten behöver förtydligas och att handledarrollen 

vid lärarutbildningen är splittrad (Hult & Karlsson Lohmander, 2007:22–23). 

Utifrån denna bakgrund och forskningsöversikt så kan man se att ett gott handledarskap 

främjar alla inblandade, från internationella kommissioner ner till den enskilda studenten, 

handledaren och, i slutändan, framtida eleven. Samtidigt finns en osäkerhet i vad ett 

handledarskap innebär och hur uppsatsskribenter och handledare ska förhålla sig till varandra och 

därmed är det relevant att undersöka vad studenterna förväntar sig inom ramen för 

uppsatshandledarskapet. Detta förhållande kan studeras utifrån aspekter som kommunikation, 

kunskap och föreställningar om en ideal handledare. Dessa aspekter presenteras härnäst i 4 

Teoretiska utgångspunkter. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Handledarskap grundas på kommunikationen mellan student och handledare. Det innefattar 

också ett antagande om hur kunskap skapas och hur en student lär sig genom utbyte med en 

handledare. Om några av de kriterier som påverkar kommunikationen störs, antas det därmed att 

lärandet påverkas. Det är med utgångspunkt i dessa konstateranden som denna studie skett. 

Dessa utgångspunkter presenteras utförligare nedan tillsammans med Roses (2003) Ideal mentor 

scale. Roses skala innebär ett system för att sortera upp några av de förväntningar som kan tänkas 

förekomma gentemot en framtida handledare. 

4.1 Kommunikation och kunskap 

Kommunikation innebär, kortfattat och förenklat, en process för att utbyta ett budskap (Nilsson 

& Waldermarson, 2007:12). Detta kan ske på olika sätt och med olika resultat, beroende på 

kontexten. Maltén (1998:16) beskriver det genom en modell där budskapet från en sändare kodas 

utifrån dennes bakgrund, avkodas av mottagaren och påverkas av kontexten. De aspekter som de 

involverade kodar och avkodar budskapet med handlar om personlighet, känslor, attityder, 

erfarenheter och kunskaper (Maltén, 1998:13).  

Kontexten är i många avseenden avgörande för hur ett budskap tolkas. Nilsson och 

Waldermarsson (2007:13) exemplifierar detta genom att jämföra yttrandet ”förlåt att jag stör” och 

hur detta tolkas i situationen när man kliver in i ett arbetsrum och när man finner sin partner 

flirtande med en annan. Kontexten kan brytas ner i fyra huvudsakliga punkter: 

 Den fysiska kontexten handlar om yttre omständigheter såsom plats och tid. 

 Den psykologiska kontexten berör känslor, tankar, förväntningar och behov 

 Den sociala kontexten påverkas av våra identiteter, relationer och maktförhållanden. 

 Den kulturella kontexten beror på vilka värderingar, språk och världsbild som delas av en 

grupp människor. 

(Nilsson & Waldermarsson, 2007:13) 

Detta innebär att studentens upplevelse påverkas inför, under och efter mötet med handledaren 

av vilken världsbild den har fostrats in i på universitetet, vilka förväntningar studenten har, vilka 

behov denna har, hur studenten identifierar sig i relationen till handledaren och hur 

maktförhållandet dem emellan upplevs. Studenten definierar alltså situation utifrån sin 

förförståelse och handlar sedan därefter. Om studenten förväntar sig att befinna sig i en viss 

position i förhållanden till sin handledare, kommer studenten inta den rollen i relationen och 

därmed påverkas kommunikationen (Nilsson & Waldermarsson, 2007:15). 

Kommunikationen är också avgörande för lärande enligt det sociokulturella perspektivet som 

presenterades av Lev Vygotskij. Det innebär att kunskap uppstår genom samtal eller 
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kommunikation mellan människor. Kunskapen uppstår då ”nedifrån och upp” och innebär att 

konkreta och vardagliga ting lärs in först för att sedan kopplas samman i allt mer abstrakta 

begrepp. I och med skolundervisning kan denna ordning vändas på, att kunskapen lärs in 

”uppifrån” med att ett abstrakt begrepp fylls med innehåll och erfarenheter från tidigare (Säljö, 

2005:124–125). Genom att en mer kompetent person stöttar en elev, kan eleven då nå längre 

(Säljö, 2005:122). Stöttningen, eller scaffolding, innebär att eleven klarar svårare uppgifter än den 

hade gjort utan hjälp. Detta kallas för den proximala utvecklingszonen och det är där 

undervisning, enligt Vygotskij, leder till att ny kunskap utvecklas (Säljö, 2005:122–123). Det är i 

det ständiga utbytet av åsikter som, genom att tolka det sagda utifrån tidigare erfarenheter, 

betydelse uppstår. Utifrån olika erfarenheter kan alltså olika betydelser tolkas in (Säljö, 2005:127).  

4.2 Ideal Mentor Scale, (IMS) 

Gail L Rose (2003) har utvecklat ett mätinstrument för att ta fram en individuell profil för en 

idealisk handledare för en doktorand. I sin artikel Enhancement of Mentor Selection Using the Ideal 

Mentor Scale presenterar hon flera olika metoder att mäta handledarskap på, men de utgår alla från 

redan etablerade relationer eller utifrån en handledares perspektiv. Genom Ideal Mentor Scale (i 

fortsättningen IMS) kan man bättre sammanföra kompatibla doktorander med handledare inför 

att ett nytt handledarskap ska sättas igång. Därtill kan IMS användas för att utvärdera 

handledarskapet längs vägen, eftersom människor utvecklas och påverkas av sin livssituation är 

inte den idealiska mentorn en statisk företeelse (Rose, 2003:475).   

Rose genomförde sin undersökning genom att utgå från Anderson och Shannons fem 

funktioner av handledarskap; undervisning, sponsring, uppmuntran, rådgivning och 

relationsbyggande1 (Rose, 2003:477) och konstruerade 50 påståenden liknande ”Uppskatta mig 

som person.”2 Dessa påståenden utvärderades av fokusgrupper, och där tillkom ytterligare 

påståenden. Varje påstående graderas mellan 1 (inte alls viktigt) till 5 (Väldigt viktigt). Genom att 

genomföra undersökningen i tre steg minskade Rose successivt antalet påståenden från 111 till 

metodens slutliga 34 påstående3 (Rose, 2003:476–477). Två av påståendena som valdes bort togs 

bort därför att de var allmänt accepterade som idealiska egenskaper hos en mentor där över 75% 

av respondenterna angav att det var ”Väldigt viktigt”. Dessa två var att handledaren 

kommunicerar öppet och tydligt samt att handledaren ger både positiv och negativ feedback på 

arbetet. Rose benämner dessa två som universella variablar som mer eller mindre alla 

doktorander anser är önskvärda hos en idealisk handledare och därmed kan de inte bidra till att 

skapa en individuell profil för en idealisk handledare (Rose, 2003:479–480). 

                                                 

 
1 Min översättning. 
2 Min översättning. 
3 Se bilaga 2 
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 Deltagarna i de olika stegen på undersökningen var doktorander på olika universitet, där 82 

doktorander svarade på första undersökningen, 250 på andra och 380 besvarade den sista 

undersökningen (Rose, 2003:476–477).  

Utifrån de två sista undersökningarna gjordes beräkningar på korrelationerna mellan de olika 

påståendena. Rose fann tre statistiskt säkerställda kategorier som skiljde sig från varandra. Dessa 

var Integritet, Vägledning samt Relation45 (Rose, 2003:484).  

Den handledarstil som favoriseras av den som får höga värden på Integritet innebär en 

handledare som visar respekt för sina medmänniskor och motiverar uppsatsskribenten att ta 

genomtänkta beslut. Handledaren bör leva som den lär och står upp för sina värderingar och 

agerar som en förebild för studenten. 

Om Vägledning är den kategori som dominerar, föredrar studenten en handledare som agerar 

mycket praktiskt, genom konkret hjälp och dag–till–dag–problem som uppstår i arbetet. Detta är 

kanske den mest klassiska tolkningen av handledarskapet. 

Slutligen föredrar en student som får en hög andel på Relation, en handledare som är mer 

extrovärt och öppen för nya erfarenheter och upplevelser. Handledaren bör också vara mer 

personlig och delar med sig mer av sitt privatliv och sin livsåskådning. Relationen mellan 

studenten och handledaren blir mer familjär och här finns också utrymme för att ha trevlig och 

roligt i varandras sällskap (Rose, 2003:487). 

Sammanfattningsvis anser Rose att det finns universella egenskaper som nästan alla studenter 

efterfrågar i sin idealiska handledare, nämligen Öppen och klar kommunikation och Feedback. 

Däremot finns det tre olika handledarstilar som skiljer sig från varandra, där Integritet handlar 

om respekt och att vara en förebild, Vägledning om praktisk handledning och Relation om att 

knyta en personlig kontakt. Dessa universella drag och tre skilda kategorier kommer tillsammans 

med Vygotskijs proximala utvecklingszon, stöttning och de grundläggande 

kommunikationsteorierna som presenteras tidigare, användas som utgångspunkter för denna 

studies analys av lärarstudenternas förväntningar. 

 

                                                 

 
4 Min översättning. 
5 För att se vilka av påståendena som tillhör vilken kategori, se bilaga 2. 
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5 Metod 

För att undersöka vilka förväntningar som lärarstudenter har på sina framtida handledare har jag 

valt att använda mig av intervju som metod. Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att ”På 

[dessa] enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost, 2010:25). Metoden är 

rimlig gentemot syftet eftersom målet är att förstå lärarstudenternas livsvärld. Just att förstå en 

respondents livsvärld beskriver Esaiasson m.fl. som en av samtalsintervjuns ”paradgrenar” 

(Esaiasson m. fl. 2012:252–253). Fördelen med metoden är att jag som forskare i 

intervjusituationen kan anpassa frågorna efter de svar som respondenten ger (Trost, 2010:39) 

samt att uppföljning av oväntade svar kan ske (Esaiasson, 2012:251). En nackdel med metoden är 

att den på grund av den begränsande mängden informanter inte kan ge information som kan 

generaliseras på en större grupp. Detta är dock inte något som studien avser att göra. 

Frågeguiden som används är uppdelad i fem huvudområden som utgör ett stöd inför 

intervjun. Dessa områden är bakgrund, tidigare uppsatser, förväntningar på examensterminen, 

förväntningar på en handledare samt ansvarsfördelning och uppgifter. Dessa huvudområden 

kommer sedan att spjälkas ner ytterligare. För att nå de tre kategorierna inom IMS så ställdes 

frågor rörande en handledares ansvarsområden, arbetsuppgifter samt hur personlig kontakt 

värderades till informanterna. Intervjuerna ligger på en medelnivå när det kommer till 

standardisering, och följdfrågor formuleras om informanten gör ett påstående som väcker 

intresse (Trost, 2010:39). För att få utförliga och beskrivande svar är frågorna i möjligaste mån 

formulerade som öppna frågor (Häger, 2001:61).  

5.1 Analysmetod 

För att tolka de svar som lärarstudenterna ger har jag valt att använda mig av de kategorier som 

Gail Rose (2003) presenterar i sin artikel Enhancement of mentor selection using the ideal mentor scale. I 

den anger doktorander hur viktiga olika påståenden är för dem, får fram en profil för hur de 

föredrar att en mentor är. Rose konstaterar att det, förutom universalidealen om konstruktiv 

feedback och öppen kommunikation, finns tre kategorier där olika doktorander anser olika 

egenskaper vara viktigare för deras ideala handledare. Dessa tre kategorier är Integritet, 

Vägledning och Relation. Integritet handlar om handledarens respekt för var och ens livsval, lever 

som hen lär och är ett gott exempel. Vägledning handlar om den rent praktiska delen av 

handledarskapet, att handledaren är närvarande för att planera arbetet och lösa problem med 

studenten. Det sista huvudområdet är Relation och det innebär att handledaren bygger en god 

relation med personliga aspekter, delar världsbild med doktoranden eller deltar i sociala aktiviteter 

med studenten (Rose, 2003:487). I IMS återfinns 34 påståenden, 14 avseende Integritet, 10 som 

behandlar Vägledning och 10 om Relation. IMS återfinns i bilaga 2.  
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Utöver detta kommer teman där lärarstudenterna skiljer sig åt väldigt mycket eller där stor 

enighet råder att analyseras.  

 

5.2 Genomförande och bearbetning av material 

Intervjuerna genomfördes på några av universitetets institutioner, allt efter vad som var 

bekvämast för de som intervjuades. Varje intervju var mellan 15–30 minuter lång och spelades in. 

Valet att spela in gjorde att större fokus kunde läggas på att fånga upp trådar och be om 

utförligare svar när informanten svarade otydligt, vagt eller svara något som inbjöd till 

fördjupning (Esaiasson, 2012:268). Intervjuerna har sedan transkriberats och dessa utskrifter har 

använts för att analysera vilka av de ovannämnda kategorierna som studenterna beskriver eller 

vilka övriga egenskaper som studenterna nämner i samband med sina framtida handledare. 

Förutom de tre kategorierna som användes från IMS, uppstod också andra kategorier. 

För att analysera materialet gjordes först en kort sammanfattning av vad var och en av 

studenterna berättade och delar av dessa sammanfattningar kan läsa nedan. Därpå sorterades de 

kommentarer som tydligt anknöt till IMSs påstående till någon av de tre kategorierna. Också 

kommentarer som hörde till de universella attributen sorterades ut. Därefter noterades det att det 

återfanns kommentarer och tankar kring handledarskap som inte passade in i någon av 

kategorierna. Utifrån dessa oklassificerade påståenden skapades således nya kategorier som tordes 

vara viktiga för uppsatsstudenter inom lärarprogrammet där två eller fler gav uttryck för en 

önskvärd egenskap. Det framkom även kategorier som alla lärarstudenter var ense om som 

idealiska egenskaper för en mentor som inte återfanns i IMS och dessa kategorier kan anses vara 

universella variabler inom gruppen lärarstudenter. Syftet med att på detta sätt konstruera nya 

kategorier är att ”sätta ord på företeelser som tidigare saknat ord” (Esaiasson m.fl. 2012:272). 

Inom vissa områden positionerade sig de intervjuade lärarstudenterna på olika sätt och där kan 

olika ”idealtyper” av handledare förekomma eller att studenterna har olika förväntningar och 

olika inställningar och därmed skiljer sig tydligt från varandra (Esaiasson, 2012:273).  

 

5.3 Respondenterna  

Inom de olika lärarprogrammen läser studenter mellan 3,5 år och 5,5 år med inriktning från 

förskolan till vuxenutbildningen. Studenter som inriktat sig på äldre åldrar väljer ämnen att 

utbilda sig inom. Detta innebär att det finns en stor spridning inom gruppen lärarstudenter och 

därför måste ett genomtänkt urval göras. Eftersom tidsbegränsningen förhindrar ett alltför stort 

urval har jag valt att begränsa mig till att intervjua fem studenter, två som läser förskollärare, en 

som läser ämneslärare med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen och två som läser 

ämneslärare med inriktning mot humanistiska ämnen. Namnen är fingerade.  
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Alex har en termin kvar på förskolelärarprogramet. Hen har aldrig skrivit något större 

akademiskt arbete tidigare undantaget rapporter som hen skrivit i grupp med andra. De har då 

fått lite feedback under processen från kursens lärare. Alex säger själv att hen har 

arbetarklassbakgrund och att hen är den förste att studera vidare. Inför sista terminen har hen 

funderat en hel del på vad hen ska skriva sin uppsats om men hen vet egentligen inte så mycket 

om examensarbetet. 

Bobbi ska läsa sista terminen på förskolelärarprogrammet till hösten. Hen har skrivit några 

rapporter i grupp där de haft en lärare på kursen som handlett gruppen vid enstaka tillfällen. 

Bobbi vet ungefär vilka kurser hen ska läsa till hösten och har en idé om ett område hen vill 

skriva om. 

Charlie studerar till lärare inom två naturvetenskapliga ämnen och har två terminer kvar. Hen 

har redan skrivit två C–uppsatser inom ett ämne, en av dem helt enkelt av rent intresse och för 

att hen inte var nöjd med sin första. Till hösten funderar Charlie på att skriva en C–uppsats inom 

sitt andra ämne men på grund av den begränsade tillgången på handledare med didaktisk 

kompetens kanske hen kommer skriva en till uppsats inom första ämnet, denna gång med 

didaktisk inriktning, och tillgodoräkna sig den som sin examensuppsats. Charlie har studerat vid 

ett annat lärosäte innan hen började studera lärarprogrammet vid Uppsala och har haft många 

och mestadels goda erfarenheter av handledarskap vid akademiska studier. 

Danni studerar till ämneslärare i två olika språk och har skrivit en uppsats med didaktisk 

riktning inom sitt första ämne. Handledaren hen hade var engagerad och strukturerad och Danni 

uppskattade de tydliga förväntningarna som sattes upp. Danni har en termin kvar och ska under 

hösten skriva en uppsats på en språkvetenskaplig institution.  Danni funderar då på att skriva om 

översättningar. 

Eli läser till ämneslärare inom två språk. Hen har två terminer kvar till examen och efter det 

planerar hen att komplettera sin examen med ytterligare ett språk. Detta tredje språk började Eli 

att läsa ett år innan hen sökte in till lärarprogrammet. Eli har skrivit flera B-uppsatser med både 

formellt handledarskap och mer informellt handledarskap såsom peer-groups och seminarium. 

Just nu skriver Eli sin första C-uppsats och hen är väldigt nöjd med den handledare som hen 

blivit tilldelad eftersom handledaren är gästande professor på universitet och expert inom det 

område som Eli skriver om. Till examensterminen vet inte Eli vad hen ska välja för ämne på 

examensuppsatsen mer än att den måste ha en didaktisk inriktning. Eli är också osäker på vilken 

institution hen ska skriva på. 

 

5.4 Metodkritik 

Att genomföra intervjuer är tidskrävande och utfallet i denna undersökning kan inte på något sätt 

sägas vara representativt för lärarstudenter generellt. För att få kontakt med lärarstudenter i rätt 

fas av sin utbildning använde jag mig av facebookgrupper för lärarstudenter vid Uppsala 
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universitet. Det begränsar urvalet till de som är aktiva på Facebook vilket utesluter de som av 

olika skäl inte använder sig av sociala medier eller känner till exempelvis LÄRA (Studentkårens 

sektion för lärarstudenter). Trots flera förfrågningar i grupper så blev det i slutändan endast en 

student som självmant anmälde sig för att delta i studien, de övriga fyra tillfrågades av mig efter 

tips eller förslag från andra studenter. Detta innebär att urvalet, förutom att vara litet, inte heller 

kan anses som representativt. Det finns även en kategori lärare som inte är representerade i 

studien, grundskollärarstudenter, vilket kan ses som problematiskt då dessa studenter utgör 

mellanskiktet när det kommer till utbildningens längd.  

Ett problem som delvis uppstod var att lärarstudenterna inte skriver sitt examensarbete på 

samma institution. Ämneslärarna ska skriva två självständiga arbeten och detta ska de göra inom 

sina inriktningar. Ett av dessa ska vara didaktiskt. Detta innebar att lärarstudenterna skulle skriva 

vid olika institutioner och att vissa av dem redan hade skrivit en uppsats med didaktisk inriktning 

och endast hade sin andra ämnesuppsats kvar utan krav på ämnesdidaktik. Detta bör dock inte 

påverka utfallet i stor utsträckning. Studenterna hade alla studerat minst två terminer på den 

institution de senare skulle skriva uppsatsen på och även om institutionerna skiljer sig åt tordes 

alla studenter ha förväntningar på sin framtida handledare på ett eller annat sätt.  

5.4.1 Alternativ metod 

En alternativ metod hade kunnat vara att använda Roses (2003) IMS till fullo, att alltså göra en 

enkätundersökning för att se hur en ideal handledare bör vara enligt lärarstudenter. Problemet 

med denna metod hade dock varit att detta inte på samma sätt mäter förväntningarna på en 

handledare, utan önskemål om en framtida handledare och därmed inte uppfyller syftet med 

studien på samma sätt. Vad studenterna förväntar sig och vad de önskar sig hos en framtida 

handledare är inte alltid samma sak. Genom intervjun ges studenterna möjlighet att själva 

formulera sina förväntningar, istället för att, som i Roses modell, erbjudas färdiga alternativ att ta 

ställning till. Alla lärarstudenter har kanske inte förväntningar på alla områden som Rose tar upp. 

5.5 Etiska aspekter  

Att intervjua någon innebär att möta och gå nära inpå och fråga saker som kanske, eller kanske 

inte, är personliga och känsliga. I fallet med denna studie är min personliga bedömning att ämnet 

i stort inte är alltför privat. Det finns såklart undantag, kanhända upplever den intervjuade det 

som pinsamt att ha för svaga eller starka åsikter eller så finns det en tidigare upplevelse som inte 

varit behaglig. Med detta i åtanke har alla de intervjuade fått veta det generella ämnet med studien 

i förväg, innan de accepterat att träffa mig. Vid intervjutillfället har de också fått läsa och signera 

ett samtyckesbrev om studiens syfte, deras deltagande och deras rättigheter att avbryta 

medverkan om de önskar. För att skydda de intervjuades identitet har de i studien avidentifierats. 

Namnen på informanterna är fingerade. Exakt vilka inriktningar de läser samt utmärkande 

detaljer har tagits bort för att skydda informanterna. De inspelningar som gjorts av intervjuerna 
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har lagrats säkert och kommer inte användas för annat syfte än denna uppsats. Genom dessa 

åtgärder och överväganden har de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet rekommenderar för 

vetenskapliga arbeten inom samhällskunskap och humaniora uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2015:6). 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Studien syfte är att undersöka förväntningarna hos lärarstudenter och intervju är särskilt lämpligt 

för detta eftersom intervjun ger möjlighet för respondenten att ge sin syn och uttrycka sina 

åsikter. Därmed råder koherens mellan syfte och metod. Även IMS avser att mäta förväntningar 

men däremot är skalan inte avsedd för lärarstudenter utan doktorander och detta påverkar 

validiteten, dock inte mer än att studiens syfte uppnås. Användandet av intervju och IMS innebär 

dock att jag som forskare måste tolka informanternas utsagor och göra en bedömning om dessa 

sammanfaller med ett påstående i den teoretiska modellen. Detta påverkar reliabiliteten och 

innebär att en viss differens förmodligen skulle uppstå vid en upprepning av undersökningen. 

Sammanfattningsvis råder hög validitetet och reliabiliteten måste anses hög nog för att acceptera 

studiens resultat som riktiga även om dessa inte kan generaliseras för en större kategori av 

lärarstudenter.  
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6 Analys och presentation av empiri 

Resultatet från de fem intervjuerna har strukturerats dels efter de tre kategorier Integritet, 

Vägledning och Relation samt de universella kvalitéerna Feedback och Öppen och klar 

kommunikation som Rose (2003:487) tar upp, men också efter kategorierna såsom Kompetent, 

Engagerad och Handledaren som guide eller handledaren som lärare, som förekommer i 

intervjuerna. Dessa kategorier är både inom områden som stor enighet rådde om men också där 

skillnader mellan studenterna förekommer.  

6.1 Universella kvalitéer hos en handledare 

De kvalitéer som Rose (2003:480) angett som universella för alla doktorander som blir handleda, 

nämligen Feedback och Öppen och klar kommunikation, förekommer också hos alla fem 

lärarstudenterna där framförallt feedback är ett tydligt återkommande tema. Bobbi är den av 

respondenterna som poängterar värdet av konstruktiv kritik tydligast och hen beskriver en 

idealisk handledare som en ”som man får respons från. Gärna lite vad som är positivt och även 

vad som kan bli bättre, utvecklas”. Charlie är den som önskar att hens handledare är väldigt tydlig 

i sin feedback och betonar värdet av klarhet med ”…kan vara ärlig från början i processen och 

det som att ’Du, det här ämnet som du är ute på nu, nu är du ute på väldigt djupt vatten.’” 

Charlie verkar, till skillnad från Alex, inte oroa sig för att känna sig sårad av kritik, Alex uttrycker 

att det är viktigt för hen att handledaren ”ger kritik som man inte blir ledsen av. För det är ju 

svårt, att ta emot kritik men det är ju jättenödvändigt för att utvecklas.” Detta innebär alltså att de 

intervjuade lärarstudenterna, likt informanterna i Roses studie, anser att feedback är en av de 

grundpelare som handledning vilar på. Det visar också på den bredd som finns inom gruppen 

studenter. Trots liknande erfarenheter inom förskollärarprogrammet är Alex och Bobbis 

ståndpunkter långt ifrån varandra vilket tydliggörs i exemplen ovan. Bobbi särskiljer sig själv från 

sitt arbete medan Alex känner sig djupt förknippad med det skrivna och därmed kan bli sårad av 

kritik.  

När det kommer till Öppen och klar kommunikation beskriver alla studenter att de önskar att 

deras framtida handledare kan ”kommunicera typ. […] hålla en viss kommunikation uppe.” 

(Danni) och att de i handledarparet ”båda kan lyssna in varandra och förstå varandras 

ståndpunkter […] Det är ju alltid viktigt i alla relationer att lyssna på varandra och vara lyhörd.” 

(Bobbi). För Alex är det viktigt att ”den [handledaren] är uppriktig.” och att de ”ha[r] en bra 

kommunikation.” Att ha en klar och öppen kommunikation innebär alltså inte endast att 

handledaren ger feedback utan också att lyssna in. Problem kan dock uppstå om handledare och 

student inte talar samma språk. Med detta menas att student och handledare hamnar i en 

situation där förväntningarna och förkunskaperna är olika och att man därmed inte förstår 
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varandra. De kulturella kontexterna skiljer sig åt och då är frågan om uppsatsstudenten är tränad i 

det akademiska språket såpass att kommunikationen inte störs. Också insikten att person och 

produkt är skilda ting i en uppsatsrelation, likt Näslunds figur 1 (se 2.1), är inte en självklarhet och 

kan hända behöver förhållandet förtydligas inför ett uppsatsarbete. Lärarstudenterna i 

undersökningen är alltså inte alla medvetna om att i handledarrelationen ingår handledare, student 

och uppsatstext som tre sammanlänkade, men inte sammanväxta element, vilket är vad Näslund 

illustrerar med sin figur. 

 

6.1.1 Nya universella kvaliteter; Kompetent och engagerad 

Flera av informanterna säger att handledaren ska vara kompetent eller kunnig och de använder 

också ordet engagemang för att beskriva sin idealiske handledare. Dessa begrepp går inte riktigt 

att placera ut i IMS eftersom kompetent kan anses passa in i både Integritet och Vägledning. En 

kompetent person anses säkert jobba hårt för att uppnå sina mål (påstående 32) och kunna hjälpa 

till att göra en tidsplan för studentens undersökning (påstående 31). Likaså passar engagerad in på 

både Integritet, Vägledning samt Relation. Att vara engagerad kan vara att vara en positiv person 

(påstående 22), att tro på studenten (påstående 26) och att avsätta resurser för studenten 

(påstående 34). Man skulle kunna hävda att dessa begrepp framträder som universella kriterier 

som skulle kunna gälla alla handledare som ska handleda en lärarstudent vid ett examensarbete. 

6.2 Integritet 

Alla de fem lärarstudenterna uttrycker att egenskaper som kan klassificeras under Integritet inom 

IMS, är viktiga. Framförallt talar Charlie och Eli om värdet av handledare som inte bara är bra 

med praktisk hjälp, utan också är goda förebilder och lyhörda för uppsatsstudenterna.  

Charlie beskriver hur hens tidigare handledare är specialiserad inom området som Charlie 

skulle skriva om och hur Charlie själv aktivt sökte upp forskare och frågade ”Hej, […] Jag vet att 

du är en duktig forskare om det här. Kan du vara min handledare?” Likaså är Eli oerhört nöjd 

med sin nuvarande handledare eftersom ”hen är kunnig i ämnet som jag skriver om och det var 

ingen riktigt på institutionen som hade samma expertkunskaper” och ”så de flesta källor jag har, 

vet hen ju antingen vad de handlar om eller så känner hen dem personligen…” Deras positiva 

inställning till deras tidigare eller nuvarande handledare antyder att det för dem är önskvärt med 

en handledare som själv arbetar hårt inom området och är inspirerande, se påstående 14 och 32 i 

bilaga 2.  

Alex talar i sin tur mycket om respekt och ödmjukhet, både från handledarens och studentens 

sida. För hen är det viktigt med ömsesidighet och beskriver hur ”en del [lärare] kan lägga sig på 

väldigt jämn nivå, så det känns som bra utbyten” till skillnad från de som ”är bäst FÖR att den är 

lärare.” Alex beskriver alltså en handledare som föredrar att samarbeta (påstående 5) och som 

värderar hen som person (påstående 23). Eli nämner också att hen önskar att handledaren ska 
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ställa sig frågan ”Hur ska jag göra för att du ska ta lättaste vägen dit[till målet, slutföra uppsatsen] 

som möjligt?”. 

Danni önskar sig en handledare som är strukturerad men hen påpekar också att en handledare 

som är för bestämd och styrande är lika illa som ingen struktur. Charlie går steget längre och 

hävdar att det är viktigt ”att både handledaren och studenten är överens om att i slutändan så är 

det studenten som får bestämma ifall planen håller eller inte.” och att en handledare måste gå in i 

samarbetet ”med all intention att hjälpa till. Det får ju inte vara någon form av prestige i det.” 

Detta liknar påstående 12 om att behandla uppsatsskribenten som en vuxen person som har rätt 

att vara involverad i beslut som rör denna.  

Både Eli och Charlie nämner också att en bra handledare tittar vidare mot framtiden också, 

”’…men vill du gå vidare och kunna tas på allvar i större sammanhang så måste du tänka på det.’ 

Att finnas där på så sätt också.” (Eli) och ”’Vart ser du dig i framtiden?’” (Charlie). På så sätt 

inspirerar handledaren uppsatsskribenten och tror på studentens förmåga. 

Uppsatsstudenternas åsikter visar på att de inte endast ser examensarbetet som ett rent 

praktiskt arbete eller som att de ska inhämta kunskap. De ser längre fram än så och ser processen 

att skriva uppsats som något värdefullt för framtiden. De tillfrågade lärarstudenterna söker sätt att 

socialiseras in i forskarsamhället och accepteras inom den akademiska världen, handledaren är ett 

redskap för att lyckas med detta. Undantaget från detta är Alex som ser examensarbetet som ett 

instrument för att nå sitt mål, en lärarexamen. 

6.3 Vägledning 

Flest åsikter om den idealiska mentorn hade studenterna inom kategorin Vägledning. Där 

handlade det om att planera struktur, tid, välja ämne, avgränsning och litteratur. För att använda 

Elis kommentar: ”En handledares uppgift är främst att handleda.” Danni preciserar det som att 

handledaren ska ”hjälpa till i olika processer där studenten tycker det är svårt.” 

Alla studenterna uttrycker, mer eller mindre tydligt, att en handledare är viktig för att 

strukturera upp texten och bolla idéer. Otydligast i sina krav är förskollärarstudenterna medan 

ämneslärarstudenterna är ganska klara med vad de förväntar sig för stöd i en idealisk mentor. 

Detta kan bero på att ämneslärarstudenterna har tidigare erfarenhet av uppsatsskrivande och vet 

ungefär vad som ingår i processen. Charlie beskriver hur en handledare kan hjälpa till med 

ämnesvalet genom att säga saker som ”’Du, det här ämnet som du är ute på nu, nu är du ute på 

väldigt djupt vatten. Sök dig närmare strand, välj något annat, välj något lättare.’ Eller; ’Nu är du 

väldigt nära strand, gå ut, våga, du kan såhär mycket nu.’” Danni beskriver att om man är ny som 

uppsatsskribent, då behöver man veta ”hur, liksom, gör man rent praktiskt? Hur lägger man upp 

delarna? Var börjar man?” Inne på samma spår hittar man Charlie som konstaterar att ”det 

viktigaste ligger i strukturen för det var där jag hade så jättesvårt i början. […] Man blev såhär: 

’Ah… men… Kanske… Men… Då kanske vi ska börja med att…’ […] Och så sitter man typ i 

en vecka och bara ’den eller den?’”. Alex uttrycker det klart med att hen kan behöva ”ah, men 
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ungefär en spark i arslet.” Handledaren förväntas alltså vara den som sätter igång arbetet och får 

uppsatsskribenten att börja arbeta. Sedan förväntar sig inte studenterna att handledarna ska skriva 

eller delta i genomförandet av själva undersökningen.  

Charlie beskriver i detalj hur hen vill ha hjälp av sin framtida handledare att lägga upp en 

tidsplan med bestämd tid avsatt för litteraturstudier, tydliga deadlines och annan tidsplanering. 

Också detta beskriver Danni som säger att hen gärna ser att handledaren ställer ”lite krav på en.” 

Eli berättar att hen anser det önskvärt att en handledare är behjälplig med att bearbeta 

litteratur också, att man kan vända sig med frågor som rör argument eller teorier och att man då 

får hjälp av handledaren att diskutera och reda ut dem. Charlie exemplifierar det genom att 

beskriva hur hen kommit till sin tidigare handledare och sagt ”’jag tror att jag läst ut alla böcker 

som finns nu.’ Och så har hen skrattat i tio minuter och sen skriver hen en lista på typ 3 A4 med 

böcker och bara ’här, knock yourself out.’ […] En sån handledare vill jag ha liksom.” 

Detta verkar dock innebär en liten motsägelse mot de önskemålen som återfinns under 

Integritet. Studenterna förväntar sig på samma gång bestämmanderätt och ett respektfullt och 

prestigelöst bemötande samtidigt som de önskar att handledaren ska ge konkreta, handfast tips 

om hur det praktiska arbetet med uppsatsen ska gå till. Man kan dock se det som två olika sidor 

av samma mynt, där uppsatsstudenterna önskar sig tydliga ramar att hålla sig inom men frihet att 

bestämma över innehållet själva.  

6.3.1 Tillgänglighet 

Att handledaren ska ha tid för uppsatsskribenten är något som framkommer tydligt hos alla 

studenter. Då de blev ombedda att beskriva en idealisk handledare är just tid och tillgänglighet det 

som finns med i svaret hos alla. Till skillnad från andra egenskaper som kan nämnas tidigt i 

intervjun hos någon och först mot slutet hos någon annan verkar tid vara det som alla är helt 

ense om och som alla nämner bland det första de säger. Just att handledaren ska vara generös 

med tid och andra resurser är en av aspekterna under kategorin Vägledning inom IMS (påstående 

34). Bobbi beskriver att hen vill ha ”någon som är tillgänglig och som kan träffas och svara på 

mejl och sådär.” Alex och Danni säger båda att de vill ha ”någon som har tid”. Eli talar också om 

tillgänglighet och Charlie önskar att handledaren ordnar ”frekventa möten”.  

6.3.2 Handledaren som guide eller lärare 

Eli och Charlie diskuterar kring handledarskapet något mer självständigt än de övriga intervjuade. 

Alex, Danni och delvis Bobbi intar en ställning som mer underordnad, att handledaren är 

handledare av en anledning och att studenten har i uppgift att lyssna och drar paralleller till de 

lärare de mött under utbildningen. Framförallt Alex uttrycker att hens förväntningar grundar sig 

på hens nuvarande lärare. Eli och Charlie är däremot mer kritisk till hur en handledare bör agera i 

relationen mellan skribent och handledare. De resonerar mer om att handledaren är till för att ge 

förslag i olika riktningar och agera som en guide för uppsatsskribenten. Detta märks framförallt i 
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sättet de uttrycker sig, både Charlie och Eli ger många exempel på hur en handledare kan uttrycka 

sig för att guida uppsatsskribenten på vägen. Eli säger ”…men däremot kunna säga till att ’Nu är 

du på väg någonstans där jag inte ser att det kan leda något till så antingen måste du motbevisa 

eller så får du hitta ett nytt spår.’” Charlie beskriver på samma sätt att en handledare bör vara 

prestigelös och illustrerar det med ett exempel på en god handledare som väljer att backa och 

lyssna in varför studenten inte vill följa handledarens råd istället för att handledaren slår näven i 

bordet och hävdar sin rätt genom ställning och ålder. Studenten beskriver också på ett 

humoristiskt sätt hur relationen blir mer kollegial av att hen, skämtsamt, kallar sin handledare 

idiot efter att handledare rekommenderat böcker på ett språk som Charlie inte behärskar. Detta 

innebär inte att Charlie anser att handledaren är en idiot utan mer att studenten förskjutit 

maktförhållandet mellan student/handledare och inte backar från att kritisera sin handledare om 

handledaren inte ger relevant handledning. Studenten upplever alltså inte på samma sätt att hen är 

beroende av handledarens välvilja och visar på en större självständighet.  

Alex säger å sin sida att ”jag tänker nog att handledaren är handledare av en anledning och då 

kan den nog mycket.” även om Alex också säger att hen skulle argumentera för sin åsikt och att 

förhållande bör vara ömsesidigt och på en jämn nivå. Alex beskriver också hur hen behöver en 

pushande handledare och likaså önskar sig Danni ”någon som gör att man gör sitt jobb.” Bobbi 

nämner att handledaren behöver uppmuntra studenten och att handledaren behöver ge feedback 

så att studenten känner sig säker och vet att den kommer få godkänt på uppsatsen. De intar 

positionen av underordnad handledaren och förväntar sig att få klara besked från handledaren i 

en relation som är mer lik den traditionella rollen mellan lärare/elev. Studenterna ser alltså på 

handledaren som en auktoritet som kan hjälpa eller stjälpa dem och vars ord om kvaliteten på 

arbetet är avgörande. Detta innebär att handledaren, för att undvika en situation liknande den 

som skedde när examinatorn krävde stora förändringar i en av handledaren accepterad uppsats 

(se 2.5), behöver vara väl insatt i betygskriterierna samt den studiehandledning och formalia som 

studenten förväntas följa. Uppsatsstudenterna förväntar sig att handledarna vet detta och kan ge 

svar.  

6.4 Relation 

Inom kategorin Relation finns det färst förekomster, där de flesta av de intervjuade 

lärarstudenterna bara kortfattat nämnde personlighet och personlig kontakt. Bobbi är den som är 

mest kortfattad av studenterna, hen konstaterar att ”alltså, personlighet spelar väl inte så stor roll, 

tänker jag, utan det är ju om handledaren är kompetent.” Danni nämner självmant att personkemi 

är viktigt och att hen uppskattar en god relation men när det kommer till kritan är strukturen 

ändå viktigare. Också Charlie rankar personlig kontakt lägre än många andra egenskaper, även om 

hen haft goda, personliga relationer med sina tidigare handledare. Detta exemplifierar hen genom 

att visa på spontana möten med handledaren i korridoren där de stått och diskuterat kort. Också 

exemplet där Charlie, efter litteraturrekommendationer på ett annat språk, skämtsamt kallar sin 
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handledare för idiot, visar också på den nära relationen. En av egenskaperna som Charlie 

förknippar med en personlig handledare är förmågan till flexibilitet och det är den egenskapen 

hen anser är ovärderlig i en personlig handledarrelation. Alex, å sin sida, vill ha en handledare 

som är ”väldigt snäll. Jag får ju direkt upp min favoritlärare under utbildningen i huvudet och hen 

är ju väldigt snäll, ödmjuk, trevlig.” Alex är också den som nämner att man kan bli ledsen över 

kommentarer från handledaren och att det är viktigt att handledaren bryr sig. Eli beskriver hur 

hen och hens nuvarande handledare har dubbelt så långa handledningsmöten mot planerat ”för 

först pratar vi en timme om C–uppsatsen och så sitter vi och pratar strunt i en timma.” Eli 

beskriver hur de utbyter historier om deras familjer, och detta korrensponderar med dels 

påstående 20 men också påstående 28, om att dela personliga problem och att agera i förhållande 

till uppsatsskribenten som man skulle gjort till en yngre släkting. Eli är klar med var hen föredrar; 

”För min del så vill jag gärna ha en handledare som man har personkemi med, som man kan sitta 

och prata strunt med. Men det vet jag ju att andra människor vill ju absolut inte det.” Eli har dock 

förbehållet att handledaren också är tillgänglig och kompetent så även om personkemin är viktig 

för hen, är det inte det avgörande.  

Även om alla lärarstudenterna i studien tycker det är trevligt med personkemi har de ett mer 

instrumentellt synsätt på relationen, som ett verktyg för ett mål, en godkänd uppsats och i 

förlängningen examen.  

6.5 Konflikter 

För att undersöka vad som inte skulle accepteras vid en konflikt tillfrågades de intervjuade vad 

som skulle kunna orsaka en konflikt och hur de skulle hantera en sådan. De svar som gavs 

berörde olika typer av konflikter, som kan kopplas till alla tre huvudområden, och det visade sig 

att uppsatsstudenterna hade lättast att överse med relationella konflikter medan konflikter kring 

Vägledning, såsom tillgänglighet och framförallt professions- och respektanknytna konflikter som 

faller under Integritet ansågs allvarligare.  

Alla de intervjuade uppgav att de skulle dra sig för att byta handledare men att möjligheten 

fanns om en allvarlig konflikt uppstod. Detta innebär att handledaren som funktion är viktigare 

för uppsatsstudenten än handledaren som person. De flesta skulle acceptera och hantera 

oliktänkande när det kom på det personliga planet så länge handledaren respekterade studenten 

och dennes arbete. Som Bobbi uttryckte det: ”Det skulle ju vara tråkigt om man… om 

handledaren bara dissade ens arbete utan att riktigt förklara varför.” Också Eli beskriver hur hen 

inte skulle kunna acceptera en handledare som betedde sig nedlåtande: ”Så länge [handledaren] 

tar kompetensen på allvar så skulle jag stå ut med det mesta men inte om min handledare skulle 

börja ned… misstro min kompetens. Börja nedvärdera mig.” Alla diskuterar en eventuell 

problematik som kan uppstå om handledaren är svår att nå men de säger då att det ska gå mycket 

långt innan de skulle byta handledare av den anledningen. Alex säger det som att hen skulle stå ut 

med mycket så länge arbetet med uppsatsen gick framåt. Danni och Eli beskriver hur rutinerna 
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för handledarbyte och möjliga åtgärder för att förbättra situationen ser ut och också de skulle bita 

ihop och jobba vidare i största, möjliga mån. Charlie nämner handledarens ansvar och hen anser 

då att handledaren, vid en eventuell personlig konflikt, bör vara den som tar upp frågan med ”’Jag 

tycker inte att vi fungerar rent personligt så att… Vi fixar så att du kan få en annan handledare.’” 

för att underlätta för studenten. Charlie är också den av de intervjuade som har haft en konflikt 

med en tidigare handledare, där de, för att lösa situationen, satte sig ner och diskuterade det hela. 

Charlie beskrev det som att, även om resultatet blev acceptabelt, så var det stela möten efter 

konflikten och att hen hellre hade bytt handledare om det hade varit en deadline av vikt.  

6.6 Orosmoment 

Alla studenterna har både förhoppningar och orosmoln inför tilldelningen av handledare och 

vissa av dem har eller kommer vidta åtgärder för att minska orosmomenten. Förskollärarna är 

mest oroliga för att deras handledare ska ha ont om tid för dem medan ämneslärarna oroar sig för 

handledarens professionella och sociala kompetens och bristande förtroenden.  

6.6.1 Praktiska problem 

Både Alex och Bobbi nämner att de har hört från olika källor att man kan få problem med 

handledaren när man skriver examensarbete. Bobbi nämner att det kan vara svårt att få kontakt 

med sin handledare. Inga av de två känner till vilka som brukar vara handledare på 

lärarprogrammet och Alex beskriver att hen hoppas att det inte blir en handledare som är 

handledare bara för att den måste, för att den ska få behålla någon titel eller dylikt. Att 

handledaren skulle ha ett annat motiv än uppsatsskribenten är detsamma som beskrivs hos 

Näslund (1999:12–13). Studenterna skulle alltså investera i ett projekt där de är osäkra på vad 

handledaren har för motiv för att delta och hjälpa till. De intervjuade lärarstudenterna oroar sig 

därmed mest för att den fysiska eller sociala kontexten ska påverka kommunikationen negativt. 

Genom att ha för lite tid skulle handledarskapet bli lidande och om handledaren hävdade sig 

genom olika statusmarkörer ser studenterna att det finns en risk för en konflikt. 

6.6.2 Kvalitativa problem 

Till skillnad från förskollärarna är ämneslärarna specifika i sina beskrivningar när de beskriver vad 

de inte vill se hos en handledare. Alla tre beskriver hur de, i vissa fall, har mött lärare där de känt 

att läraren nedvärderat deras åsikter eller har brutit mot sociala och formella regler inom 

utbildningen. Dessa händelser har fått studenterna att oroa sig för om en handledare är 

professionell nog att sätta uppsatsen och studenten för sin egen övertygelse. Studenterna 

fokuserar här mer på hur den kulturella kontexten påverkar handledningssituationen. Studenterna 

ser att olika värderingar eller världsbilder skulle påverka deras arbete negativt.   

Charlie, som redan skrivit uppsatser i ett av sina ämnen utan att ventilera dem, beskriver hur 

hen, i sitt andra ämne, är begränsad till en handledare. Eftersom Charlie måste skriva med en 
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didaktisk inriktning är sannolikheten stor att Charlie blir tilldelad handledare X som Charlie också 

haft som lärare tidigare under utbildningen. Problemet enligt Charlie är att läraren har brutit mot 

universitets regler om hur utbildningen får läggas upp, vilket gjort Charlie negativt inställd och att 

läraren har en stark teoretisk utgångspunkt som Charlie inte delar. Hen beskriver det som att 

läraren säger ”Det finns inte ett rätt eller fel men det här…” och då antyder att läraren vet bättre. 

Charlie känner därmed inte förtroende för läraren som examinator eller handledare och funderar 

nu på hur hen ska lösa sin situation och undvika att hamna i beroendeställning till den läraren.  

På samma sätt resonerar Eli. Hen ska skriva en uppsats inom ett ämne med två 

huvudinriktningar och där beskriver Eli att hen inte vill skriva inom den ena inriktningen 

eftersom hen har erfarenhet av en lärare där som eventuellt skulle kunna bli den framtida 

examinatorn eller handledaren. Eli beskriver det som att man riskerar att inte bli godkänd och 

därmed få sin framtid förstörd. Vidare resonerar hen att läraren ”KAN sitt… och hen finns 

säkert tillgänglig om man frågar och så… men hen är fruktansvärt nedlåtande.” Detta 

sammanfaller med att det, förutom kunskap inom ämnet, ska finnas något mer för att 

handledaren ska kunna stötta studenten och bidra till kunskapsutvecklingen. Eli har också 

erfarenhet av att läraren, vid poängsättning var inkonsekvent och värderat lika svar olika.  

 

”Vi saknar förtroende för hens professionalism kan man säga. Så då har egentligen inte hens 

personlighet så mycket med det att göra men vi har inte förtroende för att hen kan vara professionell i 

sitt utövande.”  

 

Med detta och andra uttalanden signalerar Eli att åsikten inte är begränsad till hen, utan också att 

flera av Elis kurskamrater har gjort samma bedömning och valt bort ämnen för att undvika en 

viss lärare. Detta skiljer sig från Charlies berättelse där hen berättar att hen har en kurskamrat 

som har den nämnda läraren som handledare och där studenten är mycket nöjd. Charlie förklarar 

dock detta med att kurskamraten och Charlie har olika pedagogiska synsätt och att kurskamratens 

synsätt sammanfaller med lärarens.  

Danni uttrycker en mildare form av oro och konstaterar att ”man vet ju om man… om man 

väljer ett visst ämne så kan ju en också bli tilldelad en viss handledare” och ”Alltså man kan ju 

välja ämne också lite strategiskt om man ska vara sån…” men är inte så allvarligt oroad att hen på 

allvar kommer använda en viss strategi för att undvika någon handledare. 

Genom att handledarna, vid tidigare möten med studenterna brustit i förtroendet som delas 

dem väljer alltså ämneslärarstudenterna att avvisa möjligheten till samarbete med vissa 

handledare, där deras värderingar inte överensstämmer. Om lärarstudenterna trots detta skulle 

tilldelas dessa handledare skulle resultatet kunna bli att uppsatsskribenten inte tar emot det stöd 

som handledaren gör, kommunikationen i handledarparet fallerar och ingen kunskapsutveckling 

sker.  
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Sammanfattningsvis visar studien på att de intervjuade lärarstudenterna har höga, ibland något 

motsägelsefulla, förväntningar på sina framtida handledare men att de också oroar sig för hur 

relationen ska fungera i praktiken. I jämförelse med doktoranderna som svarade på Roses (2003) 

undersökning är lärarstudenterna i denna studie mer fokuserad på Integritet och Vägledning. 
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7 Diskussion 

Att använda IMS för att undersöka förväntningarna hos lärarstudenter har haft sina för– och 

nackdelar. Undersökningen har visat en tydlig övervikt på två av kategorierna, Integritet och 

Vägledning, med endast enstaka förekomster av förekomster inom kategorin Relation. Detta har 

säkerligen att göra med den begränsade tid som ett handledarskap för ett examensarbete pågår. 

Till skillnad från vid doktorandhandledarskap varar handledarskapet vid ett examensarbete blott 

några månader och begränsas ofta av den mängd tid som handledaren får tilldelat att använda till 

studentens arbete. Vid handledning av doktorander kan relationen pågå i flera år och de 

inblandade kanske jobbar i samma byggnad. Därmed är det helt naturligt att det vid 

doktorandhandledarskap uppstår en mer personlig kontakt än vid examensarbeten och att de som 

ska handledas, i de olika fallen, har olika förväntningar. Att som lärarstudenten förvänta sig att 

handledaren ska bjuda på lunch eller kaffe, skulle nog vara att ha något orealistiska förväntningar. 

Däremot har IMS det bidragit till att sortera upp vilka förväntningar som studenterna anser är 

viktigare än andra. 

Likt lärarstudenterna i Bergqvists artikel söker också några av lärarstudenterna i studien efter 

”det rätta svaret” där framförallt förskollärarstudenterna uttrycker att de önskar att deras 

handledare säger vad som är rätt och om deras arbete är bra. Också formfrågorna, som tog en 

stor del av tiden för handledarna i Bergqvists (2000:9–10) studie, återfinns bland respondenterna i 

denna studie där både ämneslärar- och förskolelärarstudenterna identifierar brister, antingen hos 

sig själva eller hos kurskamrater såsom saknade metodologiska förkunskaper. Detta sammanfaller 

också med det som handledarna i Hult & Karlsson Lohmanders (2007) undersökning säger. 

Några av ämneslärarstudenterna har dock kommenterat själva forskningsprocessen, det som 

handledarna i Bergqvists (2000:9–10) studie önskar ägna sig åt, och de nämner att handledarna 

bör kunna hjälpa till med denna, både om ämne och litteratur. En av studenterna nämner att hen 

önskar att handledaren ska ställa sig frågan ”Hur ska jag göra för att du ska ta lättaste vägen 

dit[till målet, slutföra uppsatsen] som möjligt?” (se 6.2) och det är mycket likt det löfte som en av 

handledarna i Hult & Karlsson Lohmanders undersökning säger om att ”…så lovar jag att jag ska 

hjälpa dig att komma dithän” (2007:14).  

Det faktum att handledarna i Hult & Karlsson Lohmanders (2007:20–21) undersökning också 

är osäkra på hur självständigt det självständiga arbetet ska vara avspeglar sig också i hur 

lärarstudenterna svarat, där ämneslärarstudenterna är mer självständig och inte tvekar att avfärda 

en handledares förslag om hen anser att det är felaktig medan förskollärarstudenterna mer går in 

med inställningen att handledaren är den som vet lite bättre. Detta har förmodligen att göra med 

vanan av att ha skrivit akademiska texter och uppsatser tidigare där det för förskollärarstudenter 

är det första större arbete hen kommer ställas inför när hen möter examensuppsatsen.  
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När uppsatsskribenterna inte har skrivit en uppsats tidigare verkar det som att handledarens 

roll blir ännu viktigare, framförallt inom vägledning. Där är handledaren ovärderlig som stöd för 

studenten och handledaren måste stötta mycket. Studenten kan i vissa fall ha lärt sig att skriva 

akademiskt genom den stegring som sker under utbildningens gång, via A– och B–uppsatser och 

rapporter men i och med examensuppsatsen måste också en del av informationen komma 

”uppifrån”, alltså att studenten får ett abstrakt begrepp som exempelvis teori eller syfte och 

därefter fyller det med betydelse och erfarenheter från tidigare, då med handledarens stöd, detta 

likt det Vygotskij beskriver som en något omvänd inlärningsordning (Säljö, 2005:124–125). Det 

är mycket detta som en av förskollärarstudenterna pratar om när hen vill att handledaren ska 

berätta vad som är bra nog för att få godkänt. Hur handledaren kan stötta uppsatsskribenten för 

att få den att utvecklas är något som snarare berörs av några av de mer erfarna 

ämneslärarstudenterna när de beskriver att handledaren både kan uppmana skribenten att välja ett 

lättare, men också svårare, ämne. Med detta kan handledaren, efter att ha undersökt vilka 

förkunskaper en student har, få denna att välja ett ämne som ligger lite utanför studentens 

kunskapsområde men ändå inom räckhåll med god stöttning för att utveckla mer kunskap i 

enlighet med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2005:122-123). Detta 

visar på att studenternas tidigare erfarenheter av akademiskt skrivande påverkar deras syn på sina 

framtida handledare där de med mindre erfarenhet önskar sig en handledare med tydligare 

vägledande roll medan mer erfarna studenter även poängterar handledarens forskarroll och de 

egenskaper som hör samman med kategorin Integritet. 

Att tiden man får med en handledare är en viktig del av studenternas förväntningar kan ha att 

göra med att de tidigare under sin utbildning upplevt stressade eller frånvarande lärare. Flera 

beskriver tidigare upplevelser där tiden med läraren varit kort. Det verkar också vara så att de 

känner oro inför att överges i sitt arbete, att de inte känner sig kompetenta nog att själva 

genomföra en uppsats utan handledarens närvaro. De inser alltså själva att uppsatsarbetet ligger 

lite utanför det de klarar själva, inom deras utvecklingszon och de erkänner att de behöver 

handledaren som stöd för att nå fram till målet.  

De förväntningar som lärarstudenterna uttrycker i intervjuerna kommer med stor sannolikhet 

påverka hur deras upplevelse med en handledare blir, i enlighet med Nilsson & Waldermarsson 

(2007:13), eftersom det är tydligt att, även om vissa är desamma, så har studenterna olika 

förväntningar och lägger olika vikt vid olika egenskaper. Dessa studenters förutfattade meningar 

kommer att påverka kommunikationen i relationen. Detta visar sig bland annat genom att vissa 

uttrycker en önskan om en god personlig relation medan andra helt avfärdar att relationen skulle 

vara av mer än marginell betydelse för handledarskapet. Den mest erfarne av 

ämneslärarstudenterna positionerar sig som den som ställer högre krav på sin framtida handledare 

när det kommer till dennes integritet och dennas forskarbakgrund än de mindre erfarna som 

däremot verkar mer benägen att utveckla ett lärar/elevförhållande. Problemet kan dock bli om 

handledarna inte har samma förväntningar. Om studenter som har en hög grad av beroende får 
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handledare som förväntar sig mer självständighet än de gör, kan studenterna känna sig övergivna 

och då uppleva att handledaren är frånvarande och svårtillgänglig, och det motsatta, en student 

som får en handledare som går in för detaljerat kan uppleva att handledaren ifrågasätter dennes 

kompetens och kontroll över sitt eget arbete. Båda scenariona bäddar för att problem kan uppstå 

i uppsatsarbetet och risken för en försening av slutförandet av uppsatsen ökar.  

En svårighet med denna studie är att mycket av den tidigare forskning som finns behandlar 

doktorander och de förhållanden som gäller för doktorander i en handledarsituation. Detta 

innebär att inga exakta jämförelser kan göras. Däremot kan man se att samma grundläggande 

begrepp som lärarstudenterna i denna studie nämnde, också återfinns i Näslund & Engströms 

(1999:42–43) undersökning av vad doktorander värderar i sina handledare. Dessa är ord som 

konstruktiv kritik, stöd, respekt, uppmuntran, kompetens och engagemang som återkommer i 

båda studierna. Däremot önskar inte lärarstudenterna nödvändigtvis en personlig relation på 

samma sätt som doktoranderna i Näslund & Engströms undersökning (1999:61–63).  

Det är många påståenden från IMS som inte dyker upp i någon av de intervjuades svar, såsom 

att bli bjuden på lunch, att handledaren har en ren arbetsplats och att diskutera livssyn. En 

anledning till att det är så få av dessa som studenterna tar upp kan vara för att studenterna inte 

förväntar sig att få så mycket tid att en djupare relation, såsom kan krävas för att diskutera 

livssyn, ska hinna utvecklas. IMS är trots allt utvecklad för forskarstuderande som har en 

handledarrelation som kan pågå i flera år, till skillnad från de få månader som lärarstudenternas 

handledarrelation varar. 

Just tidsaspekten kan kopplas samman till den ekonomiska styrning som berörs i 2.2 där det 

minskande ekonomiska anslag och ökande andel studenter som är studieovana påverkar 

handledarskapet. De goda resultat från Hommerberg (2007:16-17) som presenteras i 2.2 kanske 

är omöjliga för handledarna att uppnå om inte den ekonomiska situationen förändras. Om inte de 

ekonomiska förutsättningarna förändras kanske inte de höga förväntningarna som studenterna 

uttryckt i denna uppsats kan uppnås och en sådan situation skulle förmodligen leda till frustration 

både hos studenter och handledare. 

För att fortsätta utforska forskningsområdet skulle en större undersökning av studenternas 

förväntningar behöva göras. Detta skulle kunna ske med IMS men även med en modifierad 

variant av densamma. Även hur förväntningarna från handledare påverkar handledarrelationen är 

av intresse. Kanske skulle en studie av handledare/studentpar kunna bidra med mer kunskap om 

hur relationen fungerar och i förlängningen kan förändras till det bättre.  

Genom studien har ett visst ljus kastats över vilka förväntningar som kan återfinnas bland 

lärarstudenter som ska skriva examensarbete vid Uppsala universitet så studiens syfte kan anses 

ha uppnåtts. Dock är en viktig sak att ha i åtanke är det begränsade underlaget. Dessa 

förväntningar är blott en droppe i havet och kan inte generaliseras för att täcka alla lärarstudenter. 

Om Charlies vän, som uppskattade handledaren som Charlie väljer bort, hade intervjuats hade 
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utfallet blivit något annat. Inte heller är en och samma student konsekvent i sina förväntningar 

och dessa kan komma att förändras till den dagen då examensarbetet faktiskt inleds. 

Studenterna har stora och ibland motsägelsefulla förväntningar på sina handledare. Att 

samtidigt kräva autonomitet, närvaro, expertkunskaper inom området, praktiskt stöd, god 

personkemi och konstruktiv feedback innebär att handledaren ställs inför stora krav. Vad som 

dock finns som grundläggande önskemål hos alla studenter är en handledare med tid att lyssna på 

studentens behov och därefter stötta i processen. Och, i de fall där förväntningarna inte uppfylls, 

är studenterna redo att överse med detta, därför att för en uppsatsskribent på lärarprogrammet är 

handledaren först och främst ett verktyg för att nå ett mål, en examen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågeguide 

1: Bakgrund 

– Ålder 

– Kön 

– Program 

– Motiv till att läsa lärare 

–  

2: Tidigare uppsatser 

– Skrivit längre akademiska texter tidigare? 

– Vilken institution? 

– Vilket ämne? 

– Med handledare? 

– Beskriv relationen, personlighet, uppgifter. 

– Hur fungerade det? 

3: förväntningar på examensterminen 

– Några tankar inför examensterminen? 

– Vad vet du om examensarbetet? 

– Vet du vad du vill skriva om? Vad? 

4: Förväntningar på en handledare? 

– Beskriv en bra handledare 

– Vad är viktigast när en student tilldelas en handledare? 

– Vad är handledarens uppgift? 

– Vad är studentens uppgift? 

5: Ansvarsfördelning och uppgifter: 

– Vad är handledarens ansvar? 

– Vad är studentens ansvar? 

– Hur hanteras en konflikt? 

– Vill du tillägga något mer? 
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Bilaga 2. Ideal Mentor Scale efter Rose (2003). 

Answer each item by circling a number 1-5 according to the following importance 

rating: 

 

 Not at all moderately  extremely 

 important important important 

 1 2 3 4 5 

 

Right now, at this stage of my program, my ideal mentor would . . .  

 

1. . . . show me how to employ relevant research techniques. (V) 1   2   3   4   5 

2. . . . give me specific assignments related to my research problem. (V) 1   2   3   4   5 

3. . . . give proper credit to graduate students. (I) 1   2   3   4   5 

4. . . . take me out for dinner and/or drink after work. (R) 1   2   3   4   5 

5. . . . prefer to cooperate with others than compete with them. (I) 1   2   3   4   5 

6. . . . help me to maintain a clear focus on my research objectives. (V) 1   2   3   4   5 

7. . . . respect the intellectual property rights of others. (I) 1   2   3   4   5 

8. . . . be a role model. (I) 1   2   3   4   5 

9. . . . brainstorm solutions to a problem concerning my research project. (V) 1   2   3   4   5 

10. . . . be calm and collected in times of stress. (I) 1   2   3   4   5 

11. . . . be interested in speculating on the nature of the universe or the human 

condition. (R)  

 

1   2   3   4   5 

12. . . . treat me as an adult who has a right to be involved in decisions that 

affect me. (I) 

 

1   2   3   4   5 

13. . . . help me plan the outline for a presentation of my research. (V) 1   2   3   4   5 

14. . . . inspire me by his or her example and words. (I) 1   2   3   4   5 

15. . . . rarely feel fearful or anxious. (R) 1   2   3   4   5 

16. . . . help me investigate a problem I am having with research design. (V) 1   2   3   4   5 

17. . . . accept me as a junior colleague. (I) 1   2   3   4   5 

18. . . . be seldom sad or depressed. (R) 1   2   3   4   5 

19. . . . advocate for my needs and interests. (I) 1   2   3   4   5 
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20. . . . talk to me about his or her personal problems. (R) 1   2   3   4   5 

21. . . . generally try to be thoughtful and considerate. (I) 1   2   3   4   5 

22. . . . be a cheerful, high-spirited person. (R) 1   2   3   4   5 

23. . . . value me as a person. (I) 1   2   3   4   5 

24. . . . have coffee or lunch with me on occasion. (R) 1   2   3   4   5 

25. . . . keep his or her workspace neat and clean. (R) 1   2   3   4   5 

26. . . . believe in me. (I) 1   2   3   4   5 

27. . . . meet with me on a regular basis. (V) 1   2   3   4   5 

28. . . . relate to me as if he/she is a responsible, admirable older sibling. (R) 1   2   3   4   5 

29. . . . recognize my potential. (I)  1   2   3   4   5 

30. . . . help me to realize my life vision. (R) 1   2   3   4   5 

31. . . . help me plan a timetable for my research. (V) 1   2   3   4   5 

32. . . . work hard to accomplish his/her goals. (I) 1   2   3   4   5 

33. . . . provide information to help me understand the subject matter I am 

researching. (V) 

 

1   2   3   4   5 

34. . . . be generous with time and other resources. (V) 1   2   3   4  5  

5 (I) = Integritet 

(V) = Vägledning 

(R) = Relation 


