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FRÅN HUVUDREDAKTÖREN

Med temanumret om ”Den reflekterande handledaren – myt eller verklighet?” 
firar tidskriften Utbildning & Lärande jubileum med sina tio volymer. Under åren 
har ett flertal teman behandlats såsom lärarrollen, verksamhetsförlagda studier 
och lärande (VFU) i lärarutbildningen, kommunalt förändringsarbete, mentorskap, 
textvärldar, pedagogisk digital kompetens, ämnesdidaktik, gymnasial yrkesutbild-
ning, livslångt och livsvitt lärande, deltagande och inflytande, och examination för 
lärande. Listan blir imponerande lång med sitt innehåll. Du kan läsa tidskriftens 
tidigare nummer på webbplatsen: www.his.se/utbildning-och-larande. 

I varje temanummer finns ett flertal artiklar som samlar kunskap utifrån olika 
praktiker och verksamheter. Som huvudredaktör för en tematisk tidskrift är det 
betydelsefullt att ständigt blicka framåt och försöka sia om vilka teman som kan 
komma att ha läsvärde. Därför är det tacksamt att det ständigt pågår diskussioner om 
utbildning och lärande, inte enbart inom akademin, utan även i samhällsdebatten. 
Att hålla sig à jour med vad som händer inom ett flertalet pedagogiska praktiker och 
verksamheter är därför viktigt för tidskriftens framtid.

En erfarenhet som jag skaffat mig som huvudredaktör under åren är vikten av att 
skapa och upprätthålla forskarnätverk som tillsammans kan vägleda temats inne-
håll och fokus. Vad som motiverar ett temanummer om handledningens funktion, 
med betoning på forskarutbildningen, är behovet av kunskap om ökat samarbete 
i handledningssituationen vilken gynnas av en medveten, professionell reflekte-
rande handledare. Temaredaktör är Tomas Grysell, Fil.Dr. i Pedagogik och univer-
sitetspedagogisk utvecklare. Han arbetar vid enheten för Pedagogisk utveckling 
och Interaktivt Lärande (PIL) vid Göteborgs universitet. Tomas har lång erfarenhet 
av att bedriva fort- och vidareutbildning för forskarhandledare och leder även det 
nationella nätverket för Forskarhandledningsutbildare, NFU, vilket gör honom 
kvalificerad att leda redaktionsarbetet för ett tidskriftsnummer om handledning. 
Genom hans engagemang i kurser om forskarhandledning har Tomas bidragit till 
att utbilda forskarhandledare vid flera lärosäten däribland Högskolan i Skövde. 



Vad som karaktäriserar handledning i akademin är att den utmanar såväl forskare 
som högskolelärare att visa på såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. 
Ingen annan undervisningsform ställer så tydliga krav på deras yrkeskunnande 
som just handledning. Den grundläggande aspekten i handledningssituationen 
består av reflektion som frigör tänkandet till handling. Att vägleda och samarbeta 
med andra människor handlar om relationer mellan olika människor som till-
sammans driver arbetet med projekt framåt och till ett avslut. Handledning sker 
i en mängd situationer i högre utbildning, vilka senare vanligtvis kommuniceras 
i vetenskapliga texter, så även i den tidskrift som du läser här.

Tidskriften har låtit attrahera kompetenta författare och temaredaktörer som alla 
har bidragit till den position som tidskriften etablerat sedan 2005. Till min hjälp 
har jag ett antal kollegor på skilda lärosäten som ger återkoppling till mina tankar 
och som jag vill passa på att tacka. I detta temanummer har sex stycken artiklar 
valts ut för att ge svar på några av de centrala frågor som kan guida Er i hopp om 
att möjliggöra konstruktiva samtal om handledning mellan handledare, men även 
i kommunikationen med de handledda. Förutom att tacka författarna och gran-
skarna av inkomna artiklar, vill jag tacka Tomas Grysell för samarbetet med att 
färdigställa temanumret. Avslutningsvis vill jag uppmärksamma redaktionsrådets 
stöd och intresse för tidskriftens bevarande och framtida utveckling, samt ansvarig 
utgivare Susanne Gustavsson för förtroendet som huvudredaktör.

Till Er läsare vill jag särskilt ge ett tack och önskar en fortsatt lärorik läsning av 
högaktuella teman i och om utbildning och lärande.

/Urban Carlén
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TEMAPRESENTATION: 
DEN REFLEKTERANDE HANDLEDAREN 
– MYT ELLER VERKLIGHET ? 
Temaredaktör: Tomas Grysell

En av de pedagogiska praktiker som jag särskilt haft förmånen att medverka i, 
och då i rollen som universitetspedagogisk utvecklare, är forskarutbildningen. Att 
skapa forum och möjligheter för forskarhandledare att mötas kring frågor, stort 
som smått, som rör forskarutbildningen vid olika lärosäten, är en lärorik och givande 
erfarenhet. Sedan 2002 har jag engagerat mig i de frågor som föreliggande tema-
nummer berör, det vill säga arbetet med att utveckla handledare mot att reflektera 
över sin praktik och sina handledningsstrategier. Forskarutbildning är, enligt min 
uppfattning, en komplex och mångfacetterad pedagogisk praktik, även om den 
inte alltid uppfattas som en pedagogisk uppgift av andra. Vid introduktionen till 
den kurs för forskarhandledare som jag numera ansvarar för, associerar och jämför 
deltagarna forskarutbildningen med olika utmaningar. För somliga är forskarutbild-
ningen ett kall, en lärlingssituation, ett arbete, en bildningsresa, ”ren” forskning 
och/eller just en utbildning varken mer eller mindre. Det är absolut inga felaktiga 
uppfattningar. Dessa idéer har haft mer eller mindre legitimitet under olika tidspe-
rioder. Samtidigt är det bara att konstatera att olika uppfattningar eller bilder om 
forskarutbildning om man så vill, existerar parallellt med varandra. Förmodligen 
gäller det också för själva arbetet med forskningen, i en vidare mening.

Forskning handlar till stor del om kunskapsproduktion, kommunikation av kunskap 
och utveckling av metoder och färdigheter samt idéer i avsikt att just skapa ny 
kunskap, oavsett vilken disciplin som forskaren tillhör. För detta krävs, i mångt 
och mycket, ett ledarskap som på något sätt sker genom pedagogiska förtecken. 
Doktoranden, som är en väsentlig aktör inom forskarutbildningen, förväntas att 
såväl lära sig ett hantverk som att själv bidra till kunskapsutvecklingen. Att uti-
från ett sådant förhållningssätt lära sig ”att forska” är givetvis företrädande inom 
en forskarutbildning. Lärprocessen hos en forskare tar dock inte slut genom dispu-
tationen, utan kommer att vara en ständigt pågående process hos den utnämnde 
doktorn. Men för en doktorand som just har påbörjat denna utvecklingsprocess mot 
”att bli färdig” doktor ingår olika aktiviteter som att skriva utkast till artiklar,  
samla in data, analysera och diskutera resultat och idéer och så mycket mer. 

TOMAS GRYSELL
Fil.dr. i pedagogik
Verksam vid enheten f. Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)
Göteborgs universitet, 405 30 Göteborg
E-post: tomas.grysell@gu.se
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Nycklar till framgång handlar om att kunna kommunicera nyvunnen kunskap, att 
kunna återkoppla till kollegor, såväl inom den egna som andra forskningsmiljöer, och 
slutligen till samhället i stort. En övervägande del av den ovan beskrivna processen 
genomförs således genom tydliga pedagogiska förtecken.

Handledning av doktorander har dock, som jag ser det, ingen självklar plats inom 
den pedagogiska praktiken. Särskilt inte när akademin granskas om hur vi behandlar 
och ser på kriterier för framgång för forskarhandledning. I många sammanhang 
uppfattas forskarhandledning som meriterande för den egna forskningen, särskilt 
vid tjänstetillsättningar, än att det uppfattas som meriterande för den pedagogiska 
gärningen. Vilka konsekvenser får detta synsätt på forskarutbildningen i vidare 
mening? För vem och vad är egentligen handledningen och forskarutbildningen 
till för? Vilka implikationer får behovet av forskarhandledningsutbildning för re-
lationen mellan handledare och doktorand? Finns det andra sätt att förhålla sig 
till som möjliggör nya perspektiv, förhållningssätt och dimensioner inom och för 
forskarutbildningen? Detta är några av alla det frågor som uppkommit hos mig i 
mötet med människor på olika forskningsutbildningar och kurser för forskarhand-
ledare som jag medverkat i. Jag har i denna text för avsikt att påbörja ett svar på 
åtminstone den senare frågan genom att syna, reflektera och diskutera ett alternativt 
synsätt som tar sin utgångspunkt i ett pedagogiskt perspektiv. Förutom egna erfaren-
heter har jag låtit mig inspireras av litteratur och de studier som används inom den 
planerade utvecklingen av forskarhandledare.

HANDLEDARE OCH DOKTORAND – EN KOMPLEX RELATION, 
MEN INTE OMÖJLIG
Handledning av doktorander har av tradition utförts, först och främst, mellan två 
personer, nämligen doktoranden och dennes handledare. Betydelsen av denna rela-
tion för kvalitéten på doktorandutbildningen kan egentligen inte, som jag ser det, 
överskattas. Även om trenden idag är att en doktorand också har en eller flera 
bihandledare, så finns även andra aktörer inblandade, som exempelvis akade-
miska mentorer, studierektorer och andra kollegor i forskningsmiljön. Tillsam-
mans utgör de då ett nätverk bestående av flera betydelsefulla relationer med och 
för doktoranden. Trots inblandningen från flera aktörer i utbildnigen blir fortfarande 
parförhållandet mellan huvudhandledare-doktorand ett centralt koncept inom 
forskarutbildningen. Förutom själva traditionsbundenheten finns givetvis, flera 
fördelar och starka skäl för nämnda pararbete. Om relationen kantas av en god 
och relevant personlig relation kan de båda sannolikt bli till ett oslagbart litet 
team som dessutom har alla förutsättningar att lyckas med sina mål och i sina 
föresatser. De har således en klar rollfördelning, med ett tydligt uppgiftsansvar. De 
kan nämligen fokusera mer på den gemensamma uppgiften och på den process, det 
pågående arbetet, utan några ”störande” inslag från flera uppfattningar, krav och 
tidskrävande uppmärksamhet från och av andra, som det ibland kan bli i en något 
större grupp inom forskarutbildningen. Tyvärr så verkar denna uppmålade ”två-
samhet” i mångt och mycket mer utopisk än reellt förekommande i större delen 
inom akademins verksamhet med forskarutbildning. 
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Det finns också relativt klara belägg för att många doktorander är missnöjda med 
sin situation. De känner sig inte sällan ensamma och utlämnade till en person 
som de står i stark beroendeställning till, inte minst ekonomiskt (se exempelvis 
Doktorandspegeln, Jacobsson & Gillström, 2008). I en sådan isolerande struktur 
riskerar självfallet också problem, orsakade av just den personliga och eventuellt 
slutna relationen, att förstärka kulturella skillnader och könsmaktsförhållanden. 
Doktoranden är många gånger utelämnad till sin handledare på många plan. Om 
handledningen fungerar sämre riskerar detta att även spilla över på övriga delar 
av den akademiska, professionella och personliga utvecklingen. Givetvis är det 
också så att det omvända problemet kan uppstå, det vill säga när handledaren 
är den som drabbas av ifrågasättanden i arbetet som handledare. Eftersom det är 
ett ojämnt maktförhållande till handledarnas fördel är den risken ändå inte lika 
överhängande som den för doktoranderna. Hur viktigt det är att relationen mellan 
handledare och doktorand fungerar tillfredställande varierar troligen beroende på 
en rad olika omständigheter. För en äldre och erfaren doktorand som exempelvis 
har ett gott självförtroende och en hög grad av självständighet påverkas antagligen 
mindre av en dålig handledarrelation än en ung, oerfaren och osäker doktorand. 
Våra föreställningar, oavsett var de formats, påverkar givetvis också den bild vi inom 
akademin förmedlar av vilka vi är, och hur rollerna ska speglas genom relationen 
doktorand-handledare. I ett arbete av Schnaas (2011) beskrivs hur relationen 
mellan doktorand-handledare ofta är kopplade till föreställningar och bilder, så 
som mäster-lärling, profet-lärjunge, men också far-son alternativt mor-dotter samt 
de familjekonstellationer som är förekommande, vilket skulle enligt författaren 
peka på en patriarkal maktordning där ”igenkänning och gemenskap” är centralt. 
En maktordning som inte torde kännas igen, eller ens accepteras, av alla de aktörer 
som ingår i en forskarutbildning. En ytterligare aspekt som är normbildande är 
våra föreställningar om vilken eller vilka studiekulturer som olika aktörer inom 
akademin är bärare av eller har avsaknad av. På liknande sätt som Schnaas har 
Fazlhashemi (2002) identifierat kulturella faktorer som normbildande för möten 
mellan doktorand och handledare. I sin studie visar han att doktorander från andra 
utländska studiekulturer ofta hamnar i en situation där de upplever att de uppfattas, 
mer eller mindre, som representanter för hela den etniska grupp eller kultur de 
kommer ifrån. Informanterna från studien uppfattade att de ibland måste stå till 
svars för åsikter och värderingar som inte alltid är deras egna, t.ex. när det gäller 
synen på kön och makt. Att bli påtvingad en historisk eller kulturell börda kan 
uppfattas som mycket förnedrande eller som ett ovälkommet intrång i den per-
sonliga sfären, något som vi ibland glömmer att reflektera om.

I litteraturen beskrivs forskarhandledarens huvuduppgifter som mycket innehålls-
rika i omfattning och innehåll. Många gånger kan man uppfatta det som en nästan 
omöjlig uppgift att kunna fungera som en god forskarhandledare. Den bilden är 
egentligen inte alls konstig om vi dels ser det i ljuset av ovanstående resonemang, 
dels om vi lägger till övriga krav och måsten som forskarhandledarens uppgifter 
också omgärdas av. Handledare förväntas ibland att ringa in och planera arbetet 
i en större omfattning, att vara ledare samtidigt som behovet att ta rollen som 
medaktör, genom att granska texter och ge kontinuerlig återkoppling, att vara en 
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vetenskaplig samtalspartner, att vara tillgänglig, att bedöma kvalitet i forskar-
arbetet, att utveckla doktorandens förmåga till vetenskaplig bedömning, att finna 
en balans mellan styrning och frihet, för att inte tala om att vägleda och göra en 
utblick mot framtiden för doktorandens möjligheter (se exempelvis Appel & 
Bergenheim, 2013).

I Doktorandspegeln beskriver många av studiens doktorander att det förekommer 
återkommande problem i kommunikationen med sin handledare. De uttrycker 
också att det uppstår besvärande beroendeförhållanden inom relationen, samt att 
handledningen många gånger uppfattas som bristfällig (Jacobsson & Gillström, 
2008). Vid en studie gjord vid Göteborgs universitet konstaterades liknande pro-
blem ha påverkat doktorander som dessutom hade valt att avbryta sina forskarstu-
dier (Frischer & Larsson, 2000). Av de 15 doktorander som studien omfattade angav 
de flesta orsaker såsom ”otydliga strukturer” genom obefintliga eller otydliga mål, 
förväntningar, normer och ansvarsfördelning vid institutionen för forskarutbild-
ningen, men i synnerhet uttrycktes problem i relationen med handledaren.

Handledaren kan givetvis också känna sig ensam och utelämnad i detta isolat. Inte 
minst framgår det av de otaliga berättelser som jag själv fått ta del av genom de 
utbildningar för forskarhandledare som jag medverkat inom. Akademi och veten-
skap är i högsta grad något som bedrivs i ett socialt sammanhang, där idéer, teorier, 
hypoteser och resultat diskuteras mer eller mindre öppet med andra forskare. Sam-
tidigt tycks det vara ett legio snarare än ett undantag att frågor av såväl pedagogisk 
karaktär som av andra aspekter, som nöter hos handledare, kan eller inte ens får, 
uttryckas i den miljö i vilken forskarutbildningen bedrivs.

RELATIONEN HANDLEDARE OCH DOKTORAND 
– OCH KONSEKVENSER AV EN TIDSRESA 
I en forskarhandledningssituation blir relationen mer långvarig än vad tidigare er-
farenheter av handledning medgivet för en student. I en master- eller magister-
uppsats, som ofta föregår forskarutbildningen, har en student oftast samma hand-
ledare upp till ett helt år. Som doktorand följer ett samarbete med handledaren i 
minst fyra år. Lundahl (2011) pekar på att tidsaspekten också får konsekvenser för 
relationens riktning, då ”(…) forskarutbildningen innebär en hög grad av långvarigt 
beroende, där inte sällan handledaren är ganska medveten om sin maktposition. 
Relationen mellan handledare och doktorand kan vara relativt sluten och utan in-
syn för utomstående, i synnerhet när avhandlingsarbetet inte sker inom en forsk-
ningsgrupp” (s. 179).

Under ett längre samarbetsförhållande, såsom sker under doktorandtiden, är det 
ibland oundvikligt att de båda aktörerna inte blir personliga, även om det inte all-
tid är önskvärt. Det personliga kan dock i viss mån ge näring, i ett annars krävande 
arbete. Att vara personlig innebär att ”ge och ta” del av sina egna känslor, tankar, 
uppfattningar och erfarenheter samtidigt som man i rollen som handledare också 
ska vara professionell. En nära vänskap kan dock bli problematisk, speciellt om 
hinder uppstår på vägen. Det bör därför i relationen skapas en medvetenhet om att 
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sätta fokus på hela avhandlingsperioden och forskararbetet. Detta är givetvis tätt 
förknippat med de roller som handledare och doktorand har i relation till varandra. 
Det ligger i sakens natur, och som tidigare nämnts, att doktoranden har ett under-
läge gentemot handledaren. Att förhålla sig till den mer personliga sfären är inte 
helt enkelt vilket Appel och Bergenheim (2012) problematiserar i sitt arbete. De 
konstaterar att relationen innebär att förhålla sig professionellt genom att kunna 
vara personlig, utan att bli privat. Givetvis är det inte en helt enkel uppgift att 
hålla isär de båda sfärerna. I gränslandet mellan att vara privat och personlig finns 
nämligen en gråzon som kan vara svår att hantera (s. 89). Appel och Bergenheim 
betonar komplexiteten kring ovanstående problematik kring personlig-privat genom 
att påpeka att man som handledare innehar många olika roller samtidigt. Författarna 
poängterar att ”under en period kanske man är både lärare, forskare, prefekt, pro-
jektledare på en och samma gång” (s. 90). Men det är inte enbart en komplexitet 
som en handledare har att förhålla sig till när det gäller roller, utan även när det 
gäller förväntningarna i stort på en forskarhandledare. I en tidig studie framhåller 
Bergenheim (1999) att forskare har större krav på sig än andra yrkesutövare vad 
gäller arbetstid, och att det många gånger är svårt att hitta en rimlig balans mellan 
arbete och fritid (Bergenheim, 1999). Bland de 28 forskarhandledare som ingick i 
Bergenheims intervjustudie beskrev merparten att de läste doktorandernas texter 
på kvällar, nätter, helger och tidig morgon. Flertalet menade samtidigt att forsk-
ningen inte bara är ett arbete i sig, utan att det också ses som ett fritidsintresse. 
Sett ur det senare perspektivet, lyfter informanterna fram att de vill arbeta mycket 
med de uppgifter och arbete som engagerar dem. Ett synsätt som de gärna ville 
överföra till doktoranderna.

Trots ovan beskrivna sammansatta situation för forskarhandledare och doktorander 
som påverkar deras relationer är det ingen omöjlig uppgift att genomföra, men 
det behövs en ökad kollektiv medvetenhet över att det finns stöd och forum där 
handledare kan mötas med sina idéer och erfarenheter, och att det inte behöver 
vara en isolerad uppgift. Genom tidigare och ovanstående resonemang vet vi att 
handledning kan såväl göra som förgöra en doktorand (Lee, 2008). Lee har under-
sökt vad som kan påverka handledares synsätt och hållning i deras arbeten med 
doktorander. Lee tydliggör att det finns särskilt två huvudfaktorer som påverkar 
en handledares inställning till själva handledningen. Den första är den egna förstå-
elsen av vad forskarhandledning är, och det andra är den egna erfarenheten som en 
forskarhandledare har med sig från den tid de själva var doktorand. Aspekter som 
de skulle kunna dela och mötas genom för att ”kollektivt klokna” och därigenom 
utveckla handledarrollen och på så sätt utgöra ett av fundamenten inom forskar-
utbildningen. Om man exempelvis skulle lista vad doktoranderna förväntar sig 
av sina handledare och vad handledarna anser sig ha för uppgifter, då blir båda 
listorna väldigt långa (se Handal, 2006; Appel & Bergenheim, 2013). Det kan lätt 
bli diskrepans mellan förväntningar och vad som anses ska ingå i ens del av upp-
draget, både bland handledare och doktorander. Detta bekräftar givetvis att en in-
ledande och återkommande samsyn över förväntningar och grundläggande former 
på arbetet är nödvändiga. Eftersom processen är föränderlig behöver denna samsyn 



TEMA:  DEN REFLEKTERANDE HANDLEDAREN – MYT ELLER VERKLIGHET ?
Tomas Grysell

UTBILDNING & LÄRANDE 2016 ,  VOL 10 ,  NR 1  13

revideras med jämna mellanrum, och skulle förmodligen underlättas genom att en 
levande diskussion mellan handledarkollegor, genom ett handledarkollegium, och 
doktorander fördes inom deras kollektiva forum så som doktorandråd.

MOT EN MER KOLLEKTIV SAMVERKAN INOM 
FORSKARUTBILDNINGEN 
Hur ska man då undvika att hamna i problem och situationer där någon av parterna 
känner sig otrygg i sin roll och över de uppgifter som det innebär? Är enda sättet 
att helt och hållet undvika att ta på sig denna typ av uppdrag? Finns det förhåll-
ningssätt som kan minska risken för att det uppstår problem med osäkerhet och 
otrygghet under tiden som handledarrelationen pågår?

Lidén (2008) uttrycker att en förutsättning för en lyckad handledningsrelation är 
att det finns en överenskommelse mellan parterna om vad som är målet med 
relationen. Vilka förväntningar som parterna har för och av varandra gäller själv-
fallet för alla handledarrelationer. I en situation där de två parterna växelvis är i 
beroendeställning till varandra är det än mer viktigt att de synliggör och pratar 
om förväntningarna. Det gäller att bygga upp ett förtroende för varandra. På så vis 
kan de bearbeta detta för att hålla isär rollerna. Att prata om förväntningarna de 
har på varandra, i de respektive rollerna, kan de belysa riskerna med att ingå i en 
relation. Risker kan uppstå där både dubbla roller och ibland även multipla roller 
förekommer utifrån maktförhållanden, vilket gör behoven om samtal om rollerna 
än mer betydelsefullt. Samtalen kan vara det mest effektiva sättet att förebygga 
eventuella problem.

Ett sätt att minska faran med negativ maktutövning är, som jag ser det, att fler 
aktörer får insyn i de processer som förekommer inom forskarutbildningen. Ett 
sätt att skapa insyn i olika handledningsförhållanden kan vara att göra den kol-
legial genom exempelvis grupphandledning. Grupphandledningen kan skapa förut-
sättningar för en mer ”offentlighet” och genomskinlighet i handledningsprocessen, 
och hur det också ökar motivationsprocesserna hos doktoranderna. Insynen och 
gruppdynamiken tycks bidra positivt genom att studenterna får en ökad insikt 
om de känslor som förekommer inför sitt eget arbete och att dessa tankar och 
känslor också förekomma hos andra doktorander. Det är också lättare att bli mer 
självkritisk till sitt eget arbete när man kan spegla det hos andras arbeten genom 
den kritik som utbyts mellan doktoranderna (jfr. exempelvis Dysthe m.fl., 2006; 
Handal & Lauvås, 2012; Appel & Bergenheim, 2013). 

I en mer individualistisk forskningstradition hålls forskares självständighet högt, och 
forskarhandledning ses som en isolerad aktivitet mellan handledare och doktorand 
vilket tidigare beskrivits ovan. Konsekvenser av detta kan bli att den forskarstude-
rande kan komma att uppleva doktorandprocessen som ensam och isolerad, och att 
doktoranden står i en beroendeställning till sin handledare. Dysthe m.fl. (2006) 
utmanar denna föreställning genom att undersöka en alternativ modell med s.k. 
”peer assessment”. Denna modell utgår från en form av samlärande (eng. peer lear-
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ning) för handledning som dels utmanar aktörerna, dels kompletterar den klas-
siska forskningstraditionen. Modellen har som ett uttalat mål att de forskarstu-
derande, och även andra studenter under handledning, ska utveckla ett ömsesidigt 
engagemang i varandras arbeten. Genom en form av ”kollektiv” handledning blir 
återkopplingen inom studentgrupper viktig. I handledargrupperna träffas studen-
terna regelbundet utan handledare för att diskutera sina projekt och för att ge åter-
koppling till varandra. Dysthe m.fl. (2006) undersöker om modellen motverkar 
eventuella negativa konsekvenser av ”klassisk individuell” handledning, och om 
lärande i grupp gynnar forskar- och skrivarprocessen. Resultatet från studien 
visar på en rad olika fördelar, inte minst att det bland studenterna utvecklades 
ett ömsesidigt, genuint intresse och engagemang för varandras projekt. Ytterligare 
exempel på fördelar var att studenterna kom mer förberedda till handlednings-
mötena, utvecklade större säkerhet inför försvar av egna texter, och för att kom-
municera sina projekt till andra, såväl skriftligt som muntligt. För handledarna 
innebar modellen också stora fördelar genom att mindre tid krävdes för individuell 
handledning. Relationen mellan handledare och doktorand blev mindre viktig och 
kontroverser blev mindre hotfulla. Plötsligt möjliggjordes att flera forum användes 
för återkoppling än tidigare genom införandet av grupphandledning.

Det kollektiva deltagandet är en viktig del för lärandet och delade erfarenheter och 
ömsesidigt engagemang är identitetsskapande. Själva skrivarbetet inom akademin 
är inte ett isolerat fenomen utan är snarare djupt inbäddat i en ämneskultur och i 
ett forskningssammanhang. Att bli en ”bra forskare” är därför inte bara beroende 
av träning i specifika färdigheter, utan också så kallad ”enculturation”, dvs. in-
tegration av hur deltagare tänker inom disciplinen och givetvis akademin i stort. 
Studentgrupperna gav deltagarna, dvs. varandra, ett forum för återkoppling där de 
tillsammans kunde utveckla sådana färdigheter i en trygg miljö. Dysthe m.fl. (2006) 
visade att den kollektiva gruppmodellen är mycket effektiv som komplement till 
individuell handledning. Den motverkar vissa negativa konsekvenser av den indi-
vidualistiska forskningstraditionen genom handledning i grupp. Dessutom är det 
tydligt att ett samlärande, eller ”peer learning” om man så vill, kan gynna själva 
forsknings- och skrivarprocessen.

Inledningsvis lyfte jag fram att ett mer uttalat pedagogiskt förhållningssätt i mångt 
och mycket lyser med sin frånvaro i forskarutbildningen. Naturligtvis finns det 
också handledare som lyfter fram detta som en viktig aspekt för en god doktorand-
utbildning. Grant (2003) pekar på att handledning vanligtvis uppfattas som central 
i en framgångsrik forskarutbildning. Samtidigt som den är en pedagogisk praktik 
vilken vi inte alltid reflekterar över eller ens kanske förstår. Hon menar att hand-
ledning skiljer sig från andra former av undervisning och lärande i den högre ut-
bildningen. Den är, som tidigare nämnts intensiv i sina tidsramar, ofta individuell 
med personliga förhållanden, och den för med sig olika förhandlingssituationer i 
en utsträckning som återfinns på få andra ställen i det akademiska utbildnings-
systemet. Grant bidrar till att synliggöra de maktrelationer som produceras och 
reproduceras, inte minst när det gäller den pedagogiska maktrelationen.
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Florence och Yores (2004) har genom en studie undersökt och kunnat visa på att 
ett mer kollegialt förhållningssätt till själva skrivandet ger fler fördelar än ett isolerat 
individuellt förhållningsätt till texterna. Det blir tydligt när det gäller processer för 
att skapa nya idéer och alternativa lösningsförslag hos de inblandade deltagarna och 
då genom arbeten med deras forskningsfrågor. Florens och Yores studie är ett s.k. 
”multiple case” som genomfördes vid ett kanadensiskt universitet, där syftet var att 
undersöka processen kring ett gemensamt författarskap hos två olika studentgrupper. 
Den ena gruppen bestod av studenter inom ämnesområdena biokemi och mikro-
biologi, och den andra gruppen av studenter studerade geologi och oceanografi. 
Båda grupperna representerades av masterstudenter, doktorander och post doc, 
och grupperna leddes av erfarna handledare. Genom enkäter, intervjuer och ob-
servationer insamlades data om hur informanterna i studien upplevt arbetet med 
ett gemensamt författarskap av vetenskapliga artiklar. Samarbetet innebar att en 
genomgång och orientering för studenterna inom forskningsfältet underlätt- 
ades exempelvis genom tillägnandet av det vokabulär som användes i fältet och 
som är kulturbärande. Det krävs dock att handledaren i denna process också har 
tillit till sina studenter och deras arbeten, särskilt då de också genom processen 
faktiskt handleder varandra. Oavsett om vi studerar handledarkollektivet eller 
doktorandkollektivet tycks samarbete och kollektivitet öka möjligheterna till 
navigering för de båda aktörerna mot en tryggare, tydligare och mer motiverande 
forskarutbildning.

LITE AV EN SAMMANFATTNING
Oavsett vilken källa man vänder sig till för att fördjupa betydelsen av relationen 
mellan doktorand-handledare slås man av hur väsentlig kommunikationen är för 
en mer eller mindre lyckad handledning. Detta gäller oavsett hur de yttre ramarna 
och förutsättningarna för relationen ser ut, dvs. med utgångspunkt utifrån allt från 
kön till den studiekultur man befinner sig i, vilket forskningsämne man är verksam 
inom, eller vilken personlighet man har som handledare eller doktorand. Det råder 
också en viss samstämmighet inom litteraturen om att kommunikationen är 
särskild viktig vid själva inledningen av doktorandens studier (se exempelvis Lindén, 
2005; Lee, 2008; Bergenheim & Ågren, 2008; Handal & Lauvås, 2012 och Appel & 
Bergenheim, 2013). I sammanhanget vill jag också lyfta fram de råd som Schnaas 
(2011) delar med sig genom sin studie över förutsättningarna för ett könsmedvetet 
handledarskap. Vidare bör man också kommunicera och undersöka vilken sorts 
återkoppling som doktoranden behöver. Att självklart utgå ifrån en konfron-
terande form kan lätt exkludera och försvåra den så viktiga kommunikationen 
och diskussion som återkoppling innebär. Handledaren bör fråga doktoranden om 
vilken person som denne anser sig vara, för att förstå om personen ifråga behöver 
mer beröm eller om denne enbart vill höra om sådant som går att förbättra. Syftet 
är att undvika generaliserade och förutfattade meningar utifrån exempelvis dok-
torandens kön, men även för andra normbildande faktorer som att komma från en 
särskild studiekultur. Givetvis är jag väl medveten om att förfaringssättet i sig inte 
lösgör oss från att fortsätta att reproducera kön eller andra normbärande värden. 
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På samma sätt bör handledaren själv synliggöra vilket förhållningssätt som denne 
föredrar eller arbetar efter. Som handledare bör man vara särskild medveten över 
akademiska och studiekulturella skillnader och att det inte är detsamma som att 
man kommer från eller har ett särskild etnisk bakgrund, utan att det snarare rör 
sig om faktorer som härrör till och kan urskiljas från det lärosäte man kommer 
från, förhållningssätt och traditioner inom olika discipliner med mera. Tyvärr är 
de forum som jag efterfrågar och hänvisar till alltför ovanliga i våra egna akade-
miska organisationer. Doktoranderna tycks i detta avseende arbeta mer kollektivit 
genom de rådslag och föreningar som skapats av doktoranderna själva. Även om 
handledarkollegium i sig är ovanliga finns det ytterligare några forum där handledare 
kan mötas och dela sina erfarenheter, kunskaper och färdigheter inom och genom 
handledarprocessen. Våra handledarkurser kan sägas vara den kvalitetssäkring som 
jag hänvisar till ovan. Att synliggöra och öka medvetenheten över hur relationen 
mellan handledare och doktorand påverkar forskarutbildningen och den process 
som doktoranden genomgår, genom reflektioner, speglingar och diskussioner kring 
och om doktorandutbildningen, är något som kräver utbildning. Ett ytterligare 
forum är den kunskap som genereras utifrån forskarhandledares praktiker och som 
delas och kommuniceras genom artiklar, rapporter, paper, konferensbidrag och i viss 
mån av den debatt som rör forskarutbildningen.

DEN REFLEKTERANDE HANDLEDAREN – MYT ELLER VERKLIGHET ?
I föreliggande tidskrift delar författarna generöst med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter om handledning ifrån olika pedagogiska praktiker, och om det akade-
miska fenomen som vi kallar för forskarutbildning. Jag har här försökt att påbörja 
en reflektion om en problematisering kring och om den reflekterande handledaren 
för att kunna utröna om det bara är en myt eller verklighet. Med bidragen i detta 
temanummer kompletterar författarna i viss mån den bild som jag velat utmåla 
ovan. Bidragen behandlar såväl forskarhandledning i sig, som handledning i en 
vidare och generell mening inom högre utbildning. Förhoppningen är att samtliga 
bidrag tillsammans ska ge en tydligare och klarare bild av det hantverk och den 
pedagogiska form som vi bedriver genom olika gestaltningar av handledning, och 
om dess förutsättningar. 

I det första bidraget problematiseras och utmanas våra föreställningar om forskar-
handledarrollen genom att författarna ställer sig frågan om handledarrollens funktion 
är att vara vägledare eller kontrollant. Carlsson, Svensson, Johansson och Montin 
synar själva handledarrollen genom att spegla den emot handledningsprocessens 
skilda sammanhang, såsom dess ramar och förutsättningar, och visar på hur roll 
och innehåll hör ihop. Det är detta komplexa perspektiv som jag oftast utgår ifrån 
när blivande forskarhandledare utbildas på de handledningskurser som jag med-
verkar i. En slutsats som författarna tillför är att den individuella standardiserade 
studieplanens utformning och användning kan möjliggöra en organisatorisk profes-
sionalism inom forskarsamhället som påverkar förtroenden, värden- och kunskaps-
mönster i handledningsprocessen, men att styrdokumentet också kan hindra 
genomförandet av experimentell och kreativ forskning. 
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Den efterföljande texten ”Ingredients of Good PhD Supervision – Evidence from a 
student survey at Stockholm university” skriven av Dimitrova är i viss mån väg-
ledande vad avser att förmedla framgångsfaktorer för forskarhandledning. Genom 
sitt problematiserande innehåll om vägledning mot en god handledning belyser 
Dimitrova ett internationellt perspektiv på forskarutbildning som vidgar perspek-
tiven på mångkulturella aspekter vid handledning. Modeller för handledning bi-
drar till forskarstuderandes framgång, karriär och välbefinnande i akademin, vilket 
blivande doktorander bör informeras om i valet inför forskarstudier. Dimitrova 
föreslår rådgivande aktörer som främjar möjligheterna till att lyckas med att genom-
föra forskarutbildningen.

Om de två första artiklarna i temanumret präglas av perspektiv på handledarrollen, 
så fördjupar det tredje bidraget, ”Peer reflection on inclusive supervision – A study 
circle as a space for collegial learning”, författad av Schnaas och Cajander, kunska-
pen om doktorandernas miljö genom en pedagogisk medvetenhet och framhållandet 
av betydelsen för ett inkluderande perspektiv i synen på forskarhandledning och 
forskarutbildning. Författarna pekar på och ger exempel på sådant som formar fors-
karutbildningar. De ger samtidigt förslag på en möjlig pedagogisk metod i syfte att 
såväl synliggöra rådande strukturer som att skapa möjlighet till förändring. De ger 
råd för de läsare som vill arrangera studiecirklar kring inkluderande handledning 
som arena för kollegial reflektion.

Nästa text handlar om ”Krav, uppmaningar och frågor – en autoetnografisk reflek-
tion över handledning av självständiga arbeten” författad av Eriksson och Gustavsson 
som utvidgar synen på handledning och handledarrollen genom empiriskt exempel 
hämtad från en snarlik pedagogisk praktik som forskarutbildningen – dock ej vad 
det gäller tid och omfattning. Författarna ger exempel på vad som skett, men också 
sker när ett nytt yrkesområde implementeras genom självständiga arbeten. De visar 
på komplexiteten vid handledning och poängterar att en styrande och undervisande 
handledning i form av krav skapar troligen inte möjligheter för studenten att pröva 
sina kunskaper, samtidigt som den i vissa fall kan vara nödvändig. 

I texten om ”Handledningens potential, examineringens låsningar – Om uppsats-
momentets konflikt mellan formativ och summativ bedömning” ger Lundström 
både en fördjupad bild av handledningsprocessen som av handledarrollen i en vidare 
mening. Författaren diskuterar examinationen som kan låsa handledningens inne-
boende pedagogiska potential. Artikeln bidrar med en kritisk reflektion från en 
handledare i praktik med uppdraget att låta bedöma studentens processuella ut-
veckling genom samarbete med en delexaminator. Lundström poängterar betydelsen 
av att avgöra studentens start- och slutpunkt i arbetsprocessen för att däremellan 
främja former av den formativa bedömningen. 

I den avslutande texten av Berg ställs frågan om ”Det självständiga arbetet – en 
plats för emancipation eller automation?”. Bidraget granskar kritiskt begreppet 
självständigt i examensarbetet så som det ställs som krav på studenterna. Författa-
ren undersöker de motstridiga innebörder som självständighet kan ta sig uttryck, 
främst genom två motstridiga synsätt, det vill säga antingen som automation eller 
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som emancipation. Texten gör också en utblick över de möjligheter och begräns-
ningar som eventuella förändringar i studenters självständiga arbeten möter i en 
kommande framtid.

Avslutningsvis kan vi nu konstatera att den reflekterande handledaren faktiskt 
existerar, även om det fortfarande sannolikt inte är någon självklarhet inom 
många forskningsmiljöer. Det förra framgår tydligt genom författarnas bidrag till 
detta temanummer av Utbildning och Lärande. Oavsett vilken typ av handled-
ningsroll vi har inom akademin reflekterar vi i stort över vad och hur vi genomför 
vår handledning. Däremot försvinner ibland möjligheten till att hitta rimliga svar 
till varför-frågorna om vi inte tillsammans som handledare möts i diskussion och 
reflektion genom våra kunskaper och erfarenheter.
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HANDLEDARE ,  VÄGLEDARE ELLER 
KONTROLLANT ?
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och Stig Montin

ABSTRACT: 

This article will present the argument that modern performance management systems 
have the potential to change and negatively affect the academic supervision process and 
the scientific knowledge perception within postgraduate education. Empirically, the argu-
ment focuses on how one statutory management model, the so called study plane (ISP), is 
designed and applied at the University of Gothenburg. Theoretically, basic assumptions 
inherent in the control and steering logic of the ISP-model are identified, and their poten-
tial significance for knowledge-, value- and interaction formation within the supervision 
and dissertation process is analyzed. Our main conclusion is that the ISP-model, if applied 
as intended, promotes the transformation process towards organizational professionalism 
within the research community. The model affects trust relations, value and knowledge 
formation within the supervision process, and hampers experimental and creative research 
and findings. 
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INTRODUKTION
Det svenska ordet handledare låter så mycket bättre än vår norska motsvarighet. 
Handledare, det låter som om man går bredvid och håller doktoranden som går 
på lina i handen, och stöttar och hjälper henne så att hon inte trillar ner om hon 
tappar balansen, vårt norska ord vägledare låter som om man drar doktoranden 
efter sig. (Norsk kollega, konferens under 2000-talet) 

Vad som betraktas som (god) handledning av doktorander är i likhet med alla andra 
sociala praktiker kontextbundet och starkt knutet till ett samhälles övergripande 
föreställningar om lärande och om hur mänskliga förmågor som självständighet, 
kreativitet och effektivitet kan främjas. Själva idén att handledning är av godo bygger 
på föreställningen att en individs kunskapsutveckling är beroende av och stimu-
leras av att hon interagerar med och lär av individer som har mer kunskap och 
erfarenhet än vad hon själv har. Teorier, studier och pedagogiska handböcker kring 
hur handledning idealt sett bör utformas finns det gott om (se till exempel Lindén, 
1998; Lönn Svensson, 2007; Appel & Bergenheim 2005; Delamont, Atkinson, & 
Parry, 2004; Lagerström & Flodström, odaterad). I realiteten formas och omskapas 
handledningens interaktionsmönster i en sammanvävd process inom ramen för 
en historisk och social kontext, inte i ett vakuum. Den ideala handledningssitua-
tionen utmanas ständigt av kontextspecifika omgivningsfaktorer, till exempel av 
styrtekniker som griper in i och påverkar förutsättningarna för handledningen.

I denna artikel analyserar vi, två doktorander och två handledare1, utifrån moderna 
styr- och granskningsteorier relationer mellan handledare och doktorander. Syftet 
är att identifiera vilken typ av generella interaktions-, värde- och kunskapsmönster 
som främjas och motverkas av den typ av styrverktyg som individuella standardi-
serade studieplaner är ett exempel på. Empiriskt identifierar vi utifrån innehållet 
i Göteborgs universitets generella modell för individuella studieplaner de interak-
tionsmekanismer som styrverktyget teoretiskt kan generera och relaterar sedan 
dessa till avhandlingsprocessen och doktorandens (och handledarnas) kunskaps-
utveckling.

FORSKARHANDLEDNINGEN I  SKUGGAN AV NPM-INSPIRERADE 
REFORMER OCH GRANSKNINGSAKTIVITETER
Under de senaste årtiondena har användningen av NPM-inspirerade reformer och 
granskningsaktiviteter för att mäta och kontrollera utfallet av offentlig politik 
ökat markant. I internationell forskning lyfts Sverige ofta fram som ett av de 
länder i världen i vilka den här typen av reformer har fått störst genomslag (Pollitt 
& Bouckaert, 2011). Reformerna har vanligtvis motiverats genom hänvisningar 
till behovet av en förbättrad effektivitet och möjligheter till ansvarsutkrävande 
(Barzelay, 1992; Osborne & Gaebler, 1993; Poulsen, 2009; Nutley, Levitt, Soles-
bury, & Martin, 2012). Sammantaget har förändringarna inneburit ett ökat fokus 
på utfallsstyrning (Pierre & Peters, 2000; Johansson & Lindgren, 2013) vilket med-
fört att mål- och resultatstyrningsverktyg samt granskningsaktiviteter som sätter 
fokus på utfall snarare än processer tillämpas frekvent inom offentligt finansierad 
verksamhet (Hood, 1995). Dessa förändringar genomsyrar på en generell nivå statens 
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styrning av myndigheter men också myndigheters interna styrsystem (Hall, 2011). 
Den högre utbildningen är här inget undantag (Wedlin, 2011; Hall, 2011; Friberg, 
2015). 

Användningen av mål- och resultatstyrningstekniker för att mäta och kontrollera 
akademins utfall av exempelvis utbildnings- eller forskningsresultat har medfört 
att universitet och högskolor, både nationellt och internationellt, i ökad grad har 
organiserats på ett sätt som gör dem granskningsbara (ex Hall, 2011; Green, 2011; 
Power, 2012) vilket i sin tur har främjat en om-, ny- och/eller avprofessionalisering av 
offentliga yrkesroller. I empiriska studier framkommer att i denna process (om)
skapas och (om)definieras funktioner och grupper samtidigt som arbetsdelningen 
mellan grupper såsom till exempel administratörer, lärare och studenter (om)fördelas 
och (om)förhandlas. Dessa processer tenderar också att påverka interna (makt)relatio-
ner (Noordegraaf, 2007; Green, 2010; Noordengraaf & Schinkel, 2011; Friberg, 2015). 

Utfallsstyrning främjar också framväxten av organisatorisk professionalism (OP) 
(Evetts, 2009). Idealtypiskt utvecklas OP inom ramen för en kontrolldiskurs 
vilken utvecklas av managers (chefer) verksamma i en NPM- och gransknings-
kontext. Inom ramen för OP kombineras rationella-formella auktoritetsformer 
med hierarkiska strukturer samtidigt som standardiserade former för utförande av 
arbetsuppgifter tillämpas. OP utvecklas i relation till för verksamheten externa reg-
lerings- och kontrollsystem i vilka kvalitets- och bedömningsmål för verksam-
heten sätts. Traditionella professioner utvecklas däremot istället inom ramen 
för en yrkesprofessionalism (YP) i vilken en diskurs som bygger på kollegial 
auktoritet dominerar. Förtroendet för professionen har här sin grund i dess 
förmåga att utifrån autonomi och kunskap situationsanpassa beslut. Kontroll 
upprätthålls av professionen genom kollegialitet, etiska normer och av interna 
kvalitetssystem som kontrolleras av professionen själv (Evetts, 2009). Yrken 
och roller som utvecklas som en konsekvens av OP antas ha andra kännetecken 
än traditionella professioner (Considine & Lewis, 2003; Van Bockel & Noorde-
graaf, 2006). Roller som utformas inom ramen för OP riskerar att förändra de 
rationella grunderna för handlade vilket påverkar interaktionsmönster som kan 
förändra värde- och kunskapsmönster (Johansson, Lindgren, Montin, 2013). 

Universitetslärare har traditionellt definierats som en yrkesprofession. Styrningen 
har varit kollegial och legitimerats utifrån vetenskaplig kompetens (Björck, 2013). 
På en övergripande nivå har dock NPM-inspirerade reformer som genomförts inom 
högskoleområdet påverkat universitetens villkor och funktioner (Hall, 2011). 
Universitetsläraren har enligt slutsatserna i en nyligen utkommen socialantropo-
logisk studie anpassat sig till dessa förändrade villkor. De nya styrteknikerna har 
fått som konsekvens att universitetslärarnas professionella beteende förändrats. 
Studien visar att universitetsläraren i praktiken har internaliserat de normativa 
och underliggande pedagogiska grundantaganden som finns inneboende i de mål- 
och resultatstyrningstekniker som tillämpas vid svenska universitet och högskolor. 
Genomförande av pedagogisk utbildning av universitetslärare, med fokus på con-
structive alignment, i linje med Bolognaprocessens mål-, och studentperspektiv 
tillskrivs en avgörande betydelse för de förändrade beteendemönster som identifie-
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ras (Friberg, 2015). Med Evetts terminologi är universitetsläraren därmed i en trans-
formeringsprocess från yrkesprofessionalism till organisatorisk professionalism. 

Den typ av målrelaterad pedagogisk grundsyn som constructive alignment är ett 
uttryck för har från 1990-talet och framåt implementerats i för-, grund- och gym-
nasieskolan genom bland annat införandet av så kallade målrelaterade betyg och 
omdömen i form av individuella utvecklingssamtal och individuella utvecklings-
planer (Granath, 2008). Grundsynen bygger på föreställningen att lärande främjas 
när konkreta lärandemål formuleras och följs upp eftersom den som lär i en sådan 
ordning kan se tydliga resultat av sitt eget lärande, vilket antas stimulera fortsatt 
lärande. Genomslaget inom akademin för denna målrelaterade pedagogiska grund-
syn skedde mycket senare och kan relateras till högskolereformen från år 2007 
vilken var ett led i genomförandet av den så kallade Bolognaprocessen. I och med 
denna process infördes i praktiken en målrelaterad pedagogisk styrfilosofi i högre 
utbildning (Friberg, 2015).

En av universitetslärarens uppgifter är att handleda doktorander. För att en uni-
versitetslärare ska kunna fungera som huvudhandledare krävs idag vanligtvis att 
hon är docent- eller professorskompetent samt att personen ifråga har genomgått 
pedagogisk utbildning för handledning av doktorander. Även om kravet på och 
innehållet i den pedagogiska utbildningen för handledare skulle kunna förstärka 
den transformeringsprocess av universitetslärare som pågår är det inte detta mål- 
och resultatstyrningsverktyg som står i centrum för vårt intresse. Istället fokuserar 
vi på ett annat verktyg i handledningsprocessen, nämligen den individuella studie-
planen (ISP). 

En individuell studieplan ska enligt högskoleförordningen upprättas för alla antagna 
doktorander, och såväl handledare som doktorander förväntas använda ISP:n som 
ett medel i handledningen. Beslutsfattares syfte med att implementera resultat- 
och kontrollbaserade styrverktyg är vanligtvis att förbättra och stödja kvalitén i 
en verksamhet, genom lärande och möjligheter till ansvarsutkrävande. Utifrån 
den närmare 100-åriga empiriska och teoretiska forskning som finns om den här 
typen av styrtekniker framgår att dessa vanligtvis genererar beteendemönster och 
värdemönster som står i strid med beslutsfattares goda intentioner. Orsaken är 
att styrmodellens inneboende logik främjar beteende- och värdemönster, på både 
individ och organisationsnivå, som kraftigt minskar sannolikheten till målupp-
fyllelse (Johansson & Montin 2014, Johansson 2015/2016). Utifrån den omfattande 
teoretiska och empiriska kunskap som finns om hur den typ av styrtekniker som 
ISP:n är ett uttryck för påverkar beteendemönster och värdemönster ställer vi oss 
därmed frågan: Kan ISP-verktyget, teoretiskt och så som det utformas i praktiken, 
antas förstärka den högre utbildningens transformeringsprocess mot en organisa-
torisk professionalism samt kan en sådan transformering i så fall antas påverka de 
kreativa processer som är essentiella för forskning av god kvalitet, oavsett beslut-
fattarnas intentioner. 

Innan vi lyfter fram de teoretiskt härledda argument som vi kommer att använda 
som ett raster för att empiriskt analysera hur Göteborgs universitets ISP-mall kan 
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påverka handledningsfunktionen och doktoranders forskningsprocess är det nöd-
vändigt att kort belysa forskarutbildning och handledning som fenomen.

HANDLEDNING SOM FENOMEN OCH FORM
Forskarutbildningen består grovt sett av två huvuddelar, en kurs- och en avhand-
lingsdel. Utbildningen innefattar som helhet ett antal mål som ska uppnås. Hur 
dessa mål är utformade varierar mellan olika ämnen och lärosäten, men ofta hand-
lar det om att bidra till kunskapsutvecklingen, uppnå vetenskapliga färdigheter för 
att själv kunna bedriva forskning inom det aktuella området, uppvisa förmåga att 
självständigt initiera, genomföra och presentera god forskning och att bli förtrogen 
med att presentera sin forskning nationellt och internationellt. Kort sagt handlar 
forskarutbildningen om både utbildning och bildning. Under utbildningstiden är 
handledarens huvuduppgift att stödja och främja doktorandens förmåga att uppnå 
forskarutbildningens övergripande mål.

Även om det är svårt att fastställa något allmängiltigt om den ideala handledar-
situationen finns det ett antal uppgifter som handledning vanligtvis antas omfatta. 
Bland dessa kan nämnas följande (se till exampel Appel & Bergenheim, 2008):

• att ringa in ämnet och planera arbetet, det vill säga forma ett realistiskt 
 och genomförbart projekt
• att handledarna ger återkoppling på texter 
• att handledarna fungerar som vetenskapliga samtalspartners, vilket 
 bland annat innebär att doktoranden uppmuntras att testa olika idéer 
 utan rädsla för att bli nedgjord eller avfärdad
• att handledarna uppmuntrar eller hjälper till med internationella 
 kontakter (tipsa om konferenser m m)
• att handledarna är tillgängliga
• att handledaren främjar doktorandens ökade förmåga till 
 vetenskaplig bedömning 
• att en balans mellan frihet och styrning uppnås

Givet att de ovan punktade aktiviteterna beskriver relevanta villkor för en god 
handledning fram till disputation kan slutsatsen dras att en framgångsrik process 
ställer krav på en situationsanpassad och kontextuellt betingad handledning. 

I litteratur och utredningar om doktorandhandledning är det vanligt att handled-
ningen beskrivs som en tidsmässigt inramad men i övrigt ganska svårförutsebar 
process. Faktorer som har visat sig kunna påverka handledningsprocessen är 
personligheter, yttre krav, ekonomiska resurser, former för strukturellt stöd och 
mycket annat. I litteraturen om hur handledning kan och bör bedrivas finns det 
en mängd historier och exempel på vad som definieras som framgångsrikt eller 
mindre framgångsrikt i konkreta avhandlings- och handledningsprocesser (se till 
exempel Bergenheim & Ågren, 2008; Lindén, 1998). Generellt sett framstår öm-
sesidig tillit, respekt och trygghet som centrala element för att främja kreativitet 
och självständighet. 
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I en studie om vad god handledning på en forskarutbildning innebär dras slutsatsen 
att ”det beror på”, och att det är av stor vikt att lämna utrymme för det individuella 
perspektivet, eftersom god handledning skapas i det reflexiva uppbyggandet av 
relationen mellan doktorand och handledare (Lönn Svensson, 2007). Eller för att 
citera ur en forskningsöversikt och intervjuer med handledare: ”En handledning 
av hög kvalitet kräver en institutionell forskarmiljö där kreativitet, öppenhet och 
risktagande gynnas och där ett ömsesidigt omhändertagande om varandra präglar 
verksamheten.” (Bergnéhr, 2013, s. 182). 

I likhet med andra former av kunskapsbyggande är kvaliteten i forskningsprocessen 
svårfångad. För att kunskap ska kunna växa och utvecklas krävs att denna omsätts 
i någon form av praktisk handling, exempelvis i form av en handledningsprocess 
(Liedman, 2002). Handledning är en kontextuell professionell praktik under ständig 
utveckling vilken svårligen låter sig begreppsliggöras och operationaliseras på ett 
sätt som gör att den kan styras av en serie allmängiltiga regler för handlandet 
(Lindén, 1998). Snarare är det så att handlednings- och kunskapsbildningsprocessen 
behöver utveckla sin egen kontextuella logik utan att störas för mycket av olika 
instrumentella regelverk (Lönn Svensson, 2007). Detta har också problematise-
rats i det internationella forskningssamtalet om kritisk pedagogik i vilket behovet 
av en mer pedagogisk och reflexiv handledning har lyfts fram (Zeegers & Barron, 
2012; Lee Nelson & Allstetter Neufeldt, 1998; Lee & Green, 2009). Pedagogisk 
handledning kan och behöver särskiljas från såväl en godtycklig och informell 
handledning som en alltför styrande sådan. Ett alternativ som förespråkas är en 
handledningsrelation som präglas av mentorskap, öppenhet och tydlighet. Den 
kritiska pedagogiken karaktäriseras av en medvetenhet om samt strategier för att 
hantera de maktordningar som en handledningsrelation ofrånkomligen inkluderar. 
Även i en svensk nationell kontext har maktrelationen mellan doktorand och 
handledare belysts. I en studie av unga forskares professionella identitetsbyggande 
drar Hasselberg slutsatsen att den alltmer nyttomaximerande synen på vetenskap 
och forskning har främjat en kommodifieringsprocess. En process som fördröjer 
professionsinträdet för unga forskare eftersom nyttomaximeringen leder till att 
doktorander i högre grad betraktas som utförare av andras idéer än som självständiga 
forskare (Hasselberg, 2012).

Hur kan då utrymmet för den kontextuella logik som enligt tidigare forskning ligger 
till grund för god handledning förändras när mål- och resultatstyrningstekniker 
används i forskarutbildningen? För att söka svar på den frågan kommer vi med 
bas i ett teoretiskt härlett huvudargument kring förutsättningarna för kunskapsut-
veckling empiriskt analysera styrverktyget ISP med fokus på innehållet i Göteborgs 
universitets ISP-modell. Vi riktar ljuset mot styrverktygets potentiella effekter på 
interaktionsmönster i doktorand- och handledarelationen och därmed också för 
den kreativa forskningsprocessen.
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MAKT- BETEENDE-  OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR RELATERADE 
TILL  MÅL-  OCH RESULTATSTYRNINGSVERKTYG
Vårt renodlade teoretiska huvudargument kan sammanfattas i följande premisser 
a) forskning är till sin natur experimentell och kreativ, vilket för avhandlings-
processen förutsätter en tilltro i relationen mellan handledare och doktorand, 
b) mål- och resultatstyrningstekniker skapar misstro och rimmar illa med det veten-
skapliga arbetet i stort, vilket påverkar handledares och doktoranders interaktions-
mönster negativt. Med stöd i fyra delargument underbygger och utvecklar vi nedan 
vårt argument. 

Argument 1: Avhandlingsarbete är i likhet med all annan forskning 
en kreativ och experimentell verksamhet 
Vår utgångspunkt är att forskningsprocessen, oavsett hur denna ser ut, går till eller 
vem eller vilka som utför och deltar i den, förutsätter någon form av kreativitet. 
Såväl tankearbete som skrivarbete, vilka tillsammans utgör forskningens kärna, 
är kreativa verksamheter inom vilka nya idéer önskas och förväntas ta form. För 
att nya idéer ska möjliggöras behöver forskningsprocessen, oavsett om den bedrivs 
inom ramen för ett avhandlingsprojekt eller inte, vara och tillåtas att vara expe-
rimentell och prövande (Lönn Svensson, 2007). Vi kan formulera det som att den 
forskande verksamheten till sin natur är framåtsyftande. Med detta menar vi att 
oavsett inom vilket ämne som forskningen bedrivs så syftar den till att ta fram ny 
kunskap, nya föreställningsvärldar och nya perspektiv. Inom särskilt samhälls-
vetenskap och humaniora så innebär detta framåtsyftande ett förmedlande och 
uttryck av någon form av kritik. Att tänka kritiskt är att tänka annorlunda och att 
tänka annorlunda står i motsättning till att tänka ”det som är”. Grundläggande 
för det annorlunda tänkandet är att detta tänkande ifrågasätter de kunskaper och 
antaganden som dominerar (Björk, 2012). 

Följaktligen är det kreativa tillståndet och ett tillåtande av fantasi en förutsättning 
för en människas förmåga att tänka annorlunda, eller som André Breton formu-
lerade människans inneboende kreativa process ”Enbart fantasin kan ge mig en 
föreställning om vad som skulle kunna vara” (Björk, 2012). Ett kreativt tillstånd 
skulle därmed kunna definieras som en nödvändig förutsättning för att främja 
kunskapsutvecklande forskning. Vår första utgångspunkt och delargument är därför 
att forskningen till sin natur är och bör vara experimentell och kreativ.

Argument 2: Handledning förutsätter ett ömsesidigt förtroende 
mellan handledare och doktorand
Vi har argumenterat för att utformningen av forskningsprocessen i ett avhandlings-
projekt bör tillåta och uppmuntra kreativitet eftersom förutsättningarna att genere-
ra kvalitativt intressanta forskningsresultat ökar samtidigt som doktorandens (och 
handledarens) förutsättningar att agera som självständiga forskare främjas. Både 
doktorander och handledare behöver till följd därav förhålla sig till den experimen-
tella dimensionen av avhandlingsarbetet, och aktivt bidra till att skapa utrymme 
och möjlighet för denna dimension. Ett tillåtande och öppet förhållningssätt till 
det experimentella i forskningsprocessen förutsätter ett ömsesidigt förtroende 
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mellan handledare och doktorand samt en gemensam tillit till doktorandens för-
måga att ro i land och knyta ihop ett initialt kanske tillsynes förvirrande - men 
för forskningen nödvändigt - experimentellt och kreativt arbete. Vidare krävs ett 
ömsesidigt förtroende för handledarens förmåga att i den här processen stödja och 
sätta gränser när så behövs (Bergnéhr, 2013). 

Med utgångspunkt i vår beskrivning av forskningsarbetets generella villkor ter sig 
rationella och tekniska kontrollverktyg för forskning därför som problematiska. 
För det första eftersom sådana verktyg har en bristande förmåga att synliggöra 
och främja forskningens kreativa uttryck och för det andra eftersom de riskerar 
att bidra till att skapa och befästa antaganden om vad forskning är. Något som i 
sin tur kan förändra vår uppfattning om den forskande verksamhetens essens och 
innehåll. Hur detta kan ske återkommer vi till längre fram. 

Argument 3: Mål- och resultatstyrningstekniker hämmar kreativitet 
och nytänkande 
All form av styrning, oavsett hur denna är utformad eller vilka logiker den vilar på, 
innebär att möjligheten att praktisera alternativa tillvägagångssätt begränsas, om 
än i olika grad (Li, 2007). Mål- och resultatstyrningsmodeller begränsar handlings-
utrymmet eftersom sådana modeller på en generell nivå bygger på en föreställning 
om att ett rationellt beslutsfattande är möjligt, men också önskvärt. Rationellt 
beslutsfattande kräver idealtypiskt att mål är tydligt definierade samtidigt som 
beslutsfattarna har kunskap och kontroll över alla olika beslutsalternativs förvän-
tade konsekvenser. Vidare krävs att beslutsfattarna har kännedom om vilka mål-
medel kedjor som leder fram till förväntat resultat, det vill säga vilka åtgärder som 
behöver vidtas i vilken ordning för att uppnå målet (Johansson, 2011). Styrtekniker 
som vilar på en administrativt kontrollerande och rationell grund sätter på så sätt 
tydliga gränser för vilka alternativa tillvägagångssätt för verksamheten som är 
möjliga och kan därför försvåra arbetet för kreativa verksamheter och därigenom 
också begränsa effektiviteten, snarare än att underlätta för den. Orsaken är att 
mål- och resultatstyrningstekniker som regel genererar en mängd bieffekter, som  
till exempel tunnelseende, närsynthet, creaming, nivillering och gaiming. Effekter 
som i empiriska studier har visat sig kunna motverka till exempel innovationer 
och kreativitet (se t ex. Smith 1995; de Bruijn 2002; Mannion & Braithwaite, 2012;  
Johansson 2015/2016, Ridgway, 1956; Perrin, 1998; Van Thiel & Leeuw, 2002; 
Pidd, 2005; Phelps, 2011). Användningen av den här typen av styrverktyg i hand-
ledningsprocessen riskerar därför att negativt påverka doktorandens förutsätt-
ningar att bedriva ett experimentellt och kreativt forskningsarbete. Därutöver kan 
bieffekter på sikt förändra de materiella grunderna för rationellt handlande och 
som en konsekvens de värden som professioner omfattar. Yrkesprofessioners inre 
motivation tenderar till exempel att ersättas av en yttre motivation och deras an-
svarsberedskap för en uppgift med ansvarighet till resultatindikatorer (se till exempel 
Ordóñez, Schweitzer, Galinsky, & Bazerman , 2009; Fryer & Ogden, 2009; Green, 
2013). Om den här typen av långsiktiga effekter uppstår riskerar de goda förtro-
enderelationer som antas vara grundläggande för en framgångsrik handlednings-
process att urholkas samtidigt som föreställningen om vad som är den forskande 
verksamhetens essens och innehåll kan komma att förändras.
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Vi kan så här långt konstatera att forskningsprocessens allmänna kreativa och ex-
perimentella villkor står i konflikt med mål- och resultatstyrningstekniker. För 
det första eftersom sådana styrtekniker pekar mot mer standardiserade former av 
forskningsprocessens genomförande och för det andra eftersom de implicerar och 
förstärker hierarkiska strukturer och kontrollmekanismer mellan handledare och 
doktorand. Mål- och resultatstyrningstekniker som utgörs av en hög grad av tek-
nisk kontroll begränsar därmed på en generell nivå utrymmet för kreativitet och 
förutsättningarna för experimentella och prövande arbetsprocesser, vilket mot-
verkar en kreativ forskningsprocess. Mål- och resultatstyrning riskerar därför att 
hämma eller till och med skada den forskande verksamheten.

Argument 4: Mål- och resultatstyrningstekniker institutionaliserar misstro
Mål- och resultatstyrningsverktyg är relaterade till föreställningar om misstro och 
misstroenderelationer och institutionaliserar i praktiken misstro. När förtroendet 
för att människor utövar sitt arbete på ett lämpligt och säkert sätt är högt behövs 
inga gransknings- och kontrolltekniker, är däremot förtroendet lågt antas sådana 
tekniker vara nödvändiga (Sztompka, 1998; Larsson, 2007; Philp, 2009). I praktiken 
sätter kontrollerande styrtekniker gränser för vilka handlingsalternativ som görs 
möjliga vilket innebär att styrningen också blir en del i att producera och/eller 
reproducera antaganden eller kunskaper. Styrningen såväl manifesterar som bidrar 
till att forma människors uppfattning om världen, hur den bör vara och hur den är 
(Rabinow, 1991). 

Styrning av avhandlingsarbetet med mål och resultat, i mål-medelkedjor, kan där-
för förstås som ett uttryck för en misstro gentemot doktoranden, men också en 
misstro gentemot handledaren. I styrningslogiken finns en inbyggd misstro mellan 
styrande och styrda (här handledare och doktorand) och ett antagande om att denna 
relation behöver kontrolleras (Noordegraaf, 2007; Green, 2010; Noordegraaf & 
Schinkel, 2011; Johansson & Montin 2014; Friberg, 2015). Grundantaganden som 
dessa kan bidra till att befästa, reproducera och institutionalisera misstroendere-
lationer inom akademien. Ett mål- och resultatfokus kan också förändra vilken 
typ av forskning som doktoranden bedriver. Om avhandlingsarbetet bryts ned i 
ett antal kvantitativt mätbara aktiviteter kan det t.ex. uppmuntra till att välja 
ett ”lättare” och ”säkrare” ämne. Styrteknikerna får därigenom betydelse för om, 
vad och hur doktoranden kan forska. På detta sätt kan följaktligen innehållet i 
forskningen förändras, vilket kan få andra och mer långtgående konsekvenser som 
kommer till uttryck i exempelvis förändrade värdemönster. 

Sammanfattningsvis är vårt huvudargument att forskningen till sin natur är ex-
perimentell och kreativ, vilken förutsätter tilltro i relationen mellan handledare 
och doktorand. Mål- och resultatstyrningstekniker kan skapa och institutionalisera  
misstro i relationen och därmed hämma förutsättningarna för en kreativ och kritiskt 
reflekterande kunskapsprocess. Detta teoretiska resonemang kommer vi nedan att 
använda som ett raster i vår analys av Göteborgs universitets ISP-modell. 
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DEN INDIVIDUELLA STUDIEPLANEN 
Vi kommer inte att kunna fånga in samtliga dimensioner av handledning och styr-
ning inom alla ämnesdiscipliner eftersom handledning kan ta sig olika uttryck, be-
roende på vilken disciplin som doktoranden och handledaren är verksamma inom 
(Lönn Svensson, 2007). Istället står disciplinen samhällsvetenskap i fokus för vårt 
intresse. Vårt empiriska material, den individuella studieplanen (ISP) är dock ett 
standardiserat verktyg för mål- och resultatstyrning och appliceras på liknande 
sätt inom samtliga discipliner vilket innebär att delar av våra resonemang kan ha 
bäring också för handledningsrelationer i andra discipliner. 

Vi börjar detta avsnitt med att empiriskt lyfta fram och identifiera utmärkande 
kännetecken i Göteborgs universitets ISP både vad gäller proceduriella villkor och 
innehåll. Därefter analyserar och diskuterar vi dessa kännetecken i relation till 
våra teoretiska argument.

Göteborgs universitets ISP – proceduriella villkor
Den individuella studieplanen (ISP) är ett mål- och resultatstyrningsinstrument 
som universitet- och högskolor enligt Högskoleförordningen (1993:100, 6 kap, § 29) 
skall upprätta för antagna doktorander. Av Högskoleförordningen framgår att i 
ISP ska doktorandens och högskolans åtaganden regleras samt en tidsplan för ut-
bildningen fastställas. Därutöver ska planen följas upp och ändras om så behövs. 
Fastställande och ändringar i planen ska vidare genomföras efter samråd med dok-
toranden och hennes/hans handledare. I samma paragraf anges att doktorandens 
studietid kan förlängas om det finns särskilda skäl för det samt vilka dessa särskilda 
skäl är. Planen är ett verktyg som både doktorander och handledare måste förhålla 
sig till och som därmed potentiellt kan påverka interaktionen dem emellan. 

Utifrån lagtexten har flera universitet och högskolor utformat standardiserade 
mallar för innehållet i ISP samt proceduriella regler för planernas fastställande. 
Innehållet i sådana standardiserade mallar signalerar både explicit och implicit 
föreställningar om exempelvis ideala lärandeprocesser, avhandlingsprocesser, 
handledar- och doktorandroller, interaktionsmönster samt villkor för kunskaps-
utveckling. 

Göteborgs universitetsgemensamma ISP-mall har, enligt information på univer-
sitetets doktorandhemsida, utformats i enlighet med Högskoleförordningen och 
universitetets doktorandregler (som är ett lokalt styrdokument för utbildning på 
forskarnivå). På hemsidan anges också att den individuella studieplanen ska ”tydlig-
göra vilka rättigheter, skyldigheter och förväntningar som finns i förhållandet mellan 
fakultet/institution, handledare och den enskilda doktoranden” (http://doktorand.
gu.se/isp).

Den individuella studieplanen är ett digitalt formulär som administreras i ett web-
baserat system. För varje antagen doktorand ska en ISP upprättas av huvudhandledare 
och doktorand gemensamt. Planen ska därefter godkännas av doktorandexaminator 
för att slutligen fastställas av prefekten vid den institution doktoranden är antagen. 
Huvudhandledaren och doktoranden ska regelbundet (minst en gång per år) revi-
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dera den individuella studieplanen och vid varje revision ska den ovan angivna 
proceduriella ordningen följas. Vidare ska upprättande, revidering, godkännande 
och fastställande av ISP ske i websystemet.

Göteborgs universitets ISP – innehåll
ISP-mallen har karaktären av ett enkätformulär där doktoranden och/eller hand-
ledaren ska svara på en rad frågor som återfinns under 10 övergripande rubriker 
och 32 underrubriker. Formuläret är standardiserat vilket innebär att det inte är 
möjligt att ta bort eller lägga till rubriker. I praktiken är vissa frågor relevanta 
inom ett akademiskt ämne men inte i ett annat. Som exempel kan nämnas att 
vare sig human- eller djurförsök är vanligt förekommande inom humanistiska eller 
samhällsvetenskapliga ämnen. 

Formulärets temaområden relaterar till flera olika förhållanden som omger dokto-
randen under hennes utbildningstid. Dels handlar det om utbildningen i sig, d.v.s. 
kurser och avhandlingsprojektet. Dels gäller det förhållanden som snarare relaterar 
till doktoranden som anställd och/eller hennes förutsättningar för utbildningen än 
själva utbildningen i sig det vill säga kurser och avhandlingsprojektet. Förutsätt-
ningar som enligt planen ska bokföras på detta sätt är bland annat finansiering (ISP 
GU 3.2), institutionstjänstgöring (ISP GU 3.3), arbetsuppgifter inom institutionen 
(ISP GU 3.4), förlängningsgrundande ledighet/uppdrag (ISP GU 3.5), tillgängliga 
rörliga resurser (ISP GU 3.6) och fasta resurser, t.ex. arbetsplats och dator (ISP GU 
3.7), konferensdeltagande (ISP GU 4.3), internationella aktiviteter (ISP GU 4.4) 
samt yrkesförberedande planering (ISP GU 7, 7.1). Gemensamt för flertalet frågor 
är att de är utformade efter en tvåstegsmodell där doktoranden/handledaren först 
ska ange vad doktoranden(handledaren) planerar att göra för att därefter ange när 
det som planerats genomförts. 

En grupp av frågor relaterar till doktorandens och handledarens roller i avhand-
lingsprocessen. Flera av dessa är utformade på ett sådant sätt att svar på frågorna 
får karaktären av villkor i en avtalstext. Det handlar om att ange formerna för 
handledning, handledningstid och handledarens åtaganden (ISP GU 5.1, 5.2), samt 
ange vilka avhandlingsdelar, kurs- och konferensdeltagande doktoranden ska klara 
av under en angiven tidsperiod (ISP GU 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 4.1, 4.2, 4.2.2, 
4.3). Frågorna kring själva avhandlingsarbetet är utöver frågor om avhandlingens 
preliminära titel, innehåll och form fokuserade på att beskriva avklarade, pågående 
och planerade avhandlingsdelar/delarbeten samt en avslutande fråga om ”eventuella 
avvikelser från tidigare studieplan” (ISP GU 6.7). 

Handledningen förväntas vara formaliserad på så sätt att det ska anges ”hur mycket 
tid och under vilka former handledningen (till exempel handledarmöten, telefon och/ 
eller e-post) förväntas ske” (Användarhandledning, GU). Dessutom ska huvudhand-
ledaren redogöra för de av sina framtidsplaner som kan påverka tillgängligheten (ISP 
GU 5.1, 5.2). Under huvudrubriken ska anställningsform och pedagogiska meriter 
anges för såväl huvud-, biträdande samt eventuellt övriga handledare. En person 
som inte genomgått kurs i doktorandhandledning får enligt universitetets lokala 
regelverk inte fungera som handledare. Detta gäller oavsett tidigare erfarenheter, 
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det vill säga även om handledare innan denna regel började gälla har handlett flertalet 
doktorander fram till disputation kan hon inte formellt fungera som handledare utan 
denna kurs.

Göteborgs universitets ISP som kontrollverktyg
Karaktären för ISP:n vid Göteborgs universitets överensstämmer i både form och 
innehåll med den logik som generellt sett präglar mål- och resultatstyrningstekniker. 
Elementen i planen bär alla på en föreställning om ett rationellt beslutsfattande 
samtidigt som den implicita pedagogiska grundsynen som genomsyrar modellen 
ligger väldigt nära denna beslutsmodell. Det finns ett underliggande antagande om 
att såväl relationen mellan handledare och doktorand som doktorandens arbete 
och avhandlingsprocess är möjlig att kontrollera genom detta tekniskt-adminis-
trativa verktyg, och att det också bör kontrolleras för att säkerställa att avhand-
lingsprocessen sker på önskvärt sätt.

Den individuella studieplanen är konstruerad likt ett kontrakt i vilket doktoran-
den och handledaren tillsammans fyller i det kommande läsårets arbetsplanering 
för doktoranden samt bockar av föregående års genomförda arbete, för att sedan 
gemensamt skriva under tillsammans med biträdande handledare samt prefekt. 
Skulle det under året uppstå oenighet kring exempelvis hur mycket institutions-
tjänstgöring som doktoranden har genomfört, hur stor del av avhandlingen som 
har avklarats eller hur många handledningstimmar som doktoranden har fått, så 
är det uppgifterna i ISP:n som gäller. 

Doktorandens handledare är inte hennes arbetsgivare, ändå är relationen mellan 
doktorand och handledare utformad som en kontraktsrelation som kontrollerar och 
reglerar både det arbete som utförs av doktoranden och av handledaren. Kontrollen 
av doktoranden sker genom att denna anger planerade och genomförda arbetsinsat-
ser samt avvikelser (ISP GU 6.4, 6.5, .66, 6,7), och kontrollen av handledarna (huvud 
och biträdande) genom att dessa anger form för handledning, planerade åtaganden 
samt fördelning av handledarinsats (ISP GU 5.1, 5.2, 5.5). Formen för den individuella 
studieplanen bygger på en underliggande misstro mot att relationen skulle kunna 
fungera på önskvärt sätt utan detta kontrakt och att relationen behöver kontrolleras. 

Med stöd i de uppgifter som antecknas i ISP:n antas konflikter, otillräckliga arbets-
insatser och andra olägenheter kunna hanteras och/eller undvikas. Vidare antas 
ISP:n kunna fungera som en säkerhet för såväl doktorand som handledare genom 
att den kan användas för att stämma av avhandlingsprocessen och de arbetsuppgif-
ter eller insatser som doktoranden och handledaren kan förvänta sig av varandra. 
Mot bakgrund av att avhandlingsarbeten inom samhällsvetenskap ofta ser olika ut 
med mycket varierande arbetsprocesser, kan i praktiken denna kontraktsrelation ta 
sig skilda uttryck i olika handledarrelationer och arbetsprocesser. Det kan vara så 
att den faktiska arbetsprocessen för avhandlingen passar väl in i ISP (det finns tyd-
liga mål att bocka av och en tydlig form för avhandlingsarbetet från start) och do-
kumentet kan i sådana lägen hanteras som en rent administrativ åtgärd. Även om 
arbetsprocessen passar in i ISP är det dock mer norm än undantag att oförutsedda 
men förväntade händelser inträffar (empirikontakt, sjukdom, teoretisk eftertanke 
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etc.) som gör att planeringen vare sig kan eller bör följas. I dessa fall skall enligt 
mallen en avvikelserapportering göras i planen (ISP GU 6.7). Det faktum att en fråga 
i ISP-mallen fokuserar på avvikelserapportering implicerar att den normala forsk-
ningsprocessen förutsätts kunna planeras och genomföras i en rätlinjig process. 
Avvikelser från planen kan därmed upplevas som obehagliga, av både doktorand 
och handledare, vilket kan skapa grogrund för destruktiv frustration och konflikter 
dem emellan, vilket i sin tur kan hämma forskningsprocessens kreativitet (jmf 
utvecklingssamtal och loggböcker i grundskolan; Granath, 2008). Inom samhälls-
vetenskap är det snarare regel än undantag att avhandlingsprocessen avviker från 
den arbetsprocess av mål-medelkedjor som ISP-mallen förutsätter. I sådana situatio-
ner ökar sannolikheten att för forskningsprocessen irrelevanta konflikter främjas och 
att forskningsprocessen hämmas. 

En möjlig åtgärd för att undvika de negativa effekter som kan uppstå som en konse-
kvens av ISP:ns idealiserade och rationella förhållningssätt till forskningsproces-
sen är att hantera ISP:n som en rent administrativ åtgärd och inte som en spegel 
av verkligheten, det vill säga att frikoppla ISP-administration från det egentliga 
avhandlingsarbetet. I praktiken kan doktorand och handledare välja att antingen 
anpassa eller särkoppla (Brunsson, 1989) verklighetens arbetsprocess från doku-
mentets planeringsmål för att undvika avvikelserapportering, potentiella tolk-
ningskonflikter och en avstannande forskningsprocess. En sådan särkoppling är 
möjlig om det finns en uppbyggd förtroenderelation mellan handledare och dokto-
rand, där båda litar på att den andra gör det den ska. Själva ISP:ns konstruktion 
kan emellertid främja framväxten av misstro i en välfungerande handledarrelation. 
Om så sker försämras handledarens och doktorandens förmåga att hantera ISP:n 
instrumentellt och därmed ökar också risken att ISP:n får en performativ och negativ 
inverkan på forskningsprocessen. Precis som tidigare forskning visat är en central 
faktor för ett framgångsrikt avhandlingsarbete att doktorand- och handledarrela-
tionen präglas av ömsesidig tillit, trygghet och öppenhet (Lönn Svensson, 2007; 
Bergnéhr, 2013). 

ISP bygger på en konstruktion av den idealtypiska forskarutbildningen, doktoranden 
och handledaren och främjar därför ett tämligen instrumentellt förhållningssätt 
till avhandlingsarbetet och till planeringen av forskarutbildningstiden, där det är 
möjligt och önskvärt att specificera och mäta de olika insatserna. Som doktorand 
kan detta upplevas på flera sätt, exempelvis som hotfullt (vad händer om jag inte 
fullföljer kontraktet), tryggt (jag vet vad som gäller), hämmande (min process 
störs av kontrollen) eller uppmuntrande (jag kan se resultat). Ur ett doktorandper-
spektiv kan det således finnas vissa goda aspekter av ISP:n när det gäller planering 
av forskarutbildningen, då det är nödvändigt med någon slags struktur både för att 
starta upp och för att avsluta ett doktorandprojekt. Dock är frågan om dessa arbets-
planeringsaspekter verkligen behöver fångas upp via ISP:n? När så görs, blandas 
arbetsplaneringsaspekterna och rollerna som vetenskaplig handledare/doktorand 
samman med ISP:ns kontrollmekanism. I grunden är relationen mellan doktorand 
och handledare en asymmetrisk maktrelation som skulle kunna hämma och för-
svåra kreativa forskningsprocesser, i synnerhet om det råder misstro mellan dokto-
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rand och handledare. ISP:n med sina blandade funktioner av planering och kontroll 
kan utgöra en försvårande faktor i de situationer då problem uppstår, eftersom den 
understryker handledarens maktposition och kontrollerande funktion. 

Som vi tidigare har konstaterat är sannolikheten stor att standardiserade mål- och 
resultatstyrningsverktyg, som exempelvis ISP:n, försvårar mer kreativa och expe-
rimentella dimensioner av forskningsprocessen. Orsaken är att sådana dimensioner 
är svåra, rent av omöjliga, att explicitgöra, planera för och ta hänsyn till inom 
ramen för den här typen av styrverktyg. Då avhandlingsarbete i likhet med all 
annan forskningsverksamhet alltså är en kreativ och experimentell process är den 
misstrobaserade och kontrollerande kontraktsrelation, som ISP:n är ett uttryck 
för, problematisk eftersom den tenderar att begränsa utrymmet för några av forsk-
ningens elementära villkor. Ett konkret exempel är de delar av ISP:n där doktorand 
och handledare fyller i vilket avhandlingsarbete som är avklarat och vilket som ännu 
ej är avklarat (ISP GU 6.4, 6.5, 6.6). Såväl innehållet i arbetet samt omfattning av hela 
avhandlingsarbetet i procent ska beskrivas (ISP GU 2, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6). 
För att denna uppdelning ska vara rimlig krävs ett grundläggande antagande om att 
avhandlingsprocessen kan delas upp i flera olika och var för sig tydliga delar. Alltså 
att doktoranden arbetar på en del av avhandlingen, blir klar med denna och då går 
vidare till att arbeta på nästa del. 

Den här beskrivningen av arbetsprocessen liknar kanske i störst utsträckning 
arbetsprocessen för en sammanläggningsavhandling, men för de doktorander som 
skriver en monografi så kan denna uppdelning av forskningsarbetet uppfattas som 
orimligt. Vid skrivande av en monografi arbetar inte sällan doktoranden i princip 
på alla, eller åtminstone många, delar av avhandlingen samtidigt. Det blir därför 
näst intill omöjligt att definiera och precisera vilka delar av avhandlingen som är 
avklarade. Teoretiskt sett skulle utformningen av ISP:n därför också kunna bidra 
till att producera och förändra föreställningar om hur avhandlingsprocessen och en 
avhandling bör se ut och vad den karaktäriseras av. En förändrad föreställning kan 
handla om vilka forskningens elementära villkor är eller att avhandlingar (samt-
liga) bör vara artikelbaserade. På så sätt riskerar ISP:n på sikt att också påverka 
själva innehållet i forskningen. Den verksamhet som utsätt för granskning gör sig 
”granskningsbar” (Power, 1997; Ek, 2012) genom att anpassa sig efter de standar-
diserade mått som finns, och ISP:n innehåller den typen av standardiserade mått 
som skulle kunna leda till en anpassning mot avhandlingar som bygger mer på 
fasta processer och delmål, snarare än djupgående och reflexiv forskning.

PÅ VÄG MOT ORGANISATORISK PROFESSIONALISM 
OCH INSTRUMENTELLA VÄRDEN 
Det är ingen tvekan om att styrverktyget ISP bygger på den typ av rationella styr- 
och beslutsmodeller som finns inneboende i många NPM-inspirerade reformer och 
granskningsaktiviteter. Kritiken mot den rationella grundmodellen och olika typer 
av mål- och resultatstyrningsmodeller har varit omfattande, framförallt till följd 
av att den beslutsforskning som finns entydigt visar att verkligt beslutsfattande  
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som uppfyller villkoren i modellen inte existerar. Entydiga forskningsresultat visar 
att beslutssituationer är kontext- och situationsberoende, att beslutssituationer 
kännetecknas av komplexitet och osäkerhet, att människan som regel har konkur-
rerande mål både som individ och grupp samt att hon tenderar att anpassa sig till sin 
omgivning (March & Olsen, 1989; Johansson, 2011). Trots all kunskap vi har om 
begränsningarna för rationellt beslutsfattande och de negativa bieffekter det gene-
rerar utgår ISP:n från föreställningen om en linjär lärande- och forskningsprocess. 
Detta kan ge en rad konsekvenser för interaktionsmönstren mellan doktorand och 
handledare som var och en för sig och sammantaget kan ha initierat en generell 
värdeförskjutning inom högre utbildning: 

a) Förstärkt transformeringsprocess mot organisatorisk professionalism

De formella och informella institutionella villkor som finns i en organisation sätter 
ramarna för och vägleder människors val och beteendemönster. Människor kan 
agera såväl konsekvenslogiskt som lämplighetslogiskt i relation till de organisa-
toriska villkor och styrverktyg som omger henne (March & Olsen, 2004). Vid ett 
konsekvenslogiskt agerande bedömer människan handlingsalternativ i relation 
till de konsekvenser olika beteenden antas få för henne, medan ett lämplighets-
logiskt agerande innebär att människan värderar alternativ utifrån hur lämpliga 
de är i en given situation samt utifrån hennes roll i den organisation hon befinner 
sig i. ISP:ns konstruktion är i likhet med andra mål- och resultatstyrningsverktyg 
utformad utifrån föreställningen att människan agerar konsekventlogiskt, medan 
människor i organisationer tvärtom ofta agerar lämplighetslogiskt (Nieman, 2013). 
Särkoppling är en form av lämplighetslogiskt handlande som motverkar negativa 
bieffekter av mål- och resultatstyrning. Genom att hantera ISP:n pragmatiskt och 
instrumentellt samt vid sidan av den ordinarie handledningsrelationen kan dok-
torand och handledare fokusera på uppgiften det vill säga doktorandens verkliga 
forskningsprocess, åtminstone på kort sikt. Kortsiktigt motverkas på detta sätt en 
transformeringsprocess mot organisatoriskt professionalism i handledarrollen. På 
längre sikt förändras emellertid den kontext inom vilken handledare och dokto-
rand utformar sin relation och sina beteendemönster av styrverktyg som ISP:n och 
blir därmed performativa för vilka beteenden som uppfattas som lämpliga (Green, 
2013; Friberg, 2015). Internaliserings- och socialiseringsprocesser är ofta svåra att 
se för de som genomgår dem vilket gör att både handledare och doktorand som i 
små steg förändrar sina beteendemönster också kommer att få förskjutningar i sina 
värdemönster. Med tiden kan de beteendemönster som idag förstås som konse-
kvenslogiska i förhållande till ISP:n och andra liknande styrverktyg som används 
inom akademin övergå till att vara lämplighetslogiska. I det läget har en fullständig 
transformering från yrkesprofessionalism till organisatorisk professionalism ägt rum. 

b) Det dubbla syftet - lärande och kontroll 

ISPn;s dubbla syften att fungera som ett instrument både för lärande och kontroll 
eller med andra ord utveckling och ansvarsutkrävande riskerar att generera den 
typ av negativa effekter som den här typen av styrverktyg vanligtvis genererar. 
Under senare år har i flera studier framkommit att när gransknings- och uppfölj-
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ningsverktyg har dubbla syften slår verktygens kontrollerande delar på sikt ut dess 
lärande och utvecklande delar (Johansson 2015/2016, 2013; Pollitt, 2010; Pollitt, 
2013; Van Dooren, W. et al. 2015). Samtidigt institutionaliseras misstro i system 
som domineras av kontroll, vilket försvårar en öppen och kreativ interaktions-
process där doktorander och handledare lär av och utvecklas i relation till varan-
dra. Samtidigt som doktorandernas förmåga till självständighet, kreativitet och 
utveckling riskerar att hämmas försämras handledarnas förmåga att anpassa hand-
ledningsstrategier till enskilda doktoranders behov och individuella lärande- och 
utvecklingsprocesser. Att fastställa ett standardiserat verktyg för att kontrollera 
dessa processer riskerar således, via kontroll och institutionalisering av misstro, 
att hämma kreativitet i avhandlingsprocessen samt försämra handledarnas förmåga 
att använda professionsbaserad kunskap.

c) Kontrollant eller handledare – det är frågan

Att vara doktorand innebär att man samtidigt är både anställd och student. Att 
vara handledare innebär att man är vetenskaplig handledare. I dokumentet ISP 
blandas dock denna roll samman med en arbetsgivarroll, vilket riskerar att leda till 
att den organisatoriska professionalismen (arbetsgivaraspekterna/kontrollaspekten) 
slår ut yrkesprofessionen (vetenskaplig handledare/utvecklingsaspekten). Att som 
anställd ingå någon form kontrakt som reglerar relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare är fullt rimligt, det problematiska i denna reglering uppstår emeller-
tid när man med hjälp av standardiserat dokument försöker fånga upp kvalitativa 
aspekter av arbetet. Vad ”avslutade delar” (ISP GU 6.4) innebär i ett avhandlings-
arbete är mycket svårt att uppskatta. Dessa kvalitativa aspekter bör inte samman-
blandas med den organisatoriska arbetsgivardelen. En mer idealt situationsanpassad 
handledning skulle tvärtom tjäna på att separeras från ISP:n för att istället låta 
denna omfatta endast arbetsgivaraspekter.

d) Förändring av forskningens inneboende värden?

Utformningen för ISP:n som styrteknik riskerar att på sikt förändra de inneboende 
värden som vi tidigare beskrivit som forskningens generella villkor. Genom att 
understödja instrumentella avhandlingsprocesser framför kreativa och experimen-
tella sådana kan grundläggande värden omförhandlas och på så sätt bidra till att 
forskningen generellt sett genomgår en innehållslig förskjutning. Den här poten-
tiella utvecklingen är problematisk då instrumentella avhandlingsprocesser kan 
försvåra för forskningen att vara kritisk. Vi har tidigare i artikeln argumenterat 
för att vetenskapliga arbetet till sin grund är framåtsyftande och kritiskt, men att 
dessa element också förutsätter ett tillåtande tillstånd av fantasi och kreativitet. 
Mål- och resultatstyrningstekniker, vilka bygger på radikalt annorlunda värden, 
riskerar därför att konkurrera ut utrymmet för dessa forskningens grundläggande 
beståndsdelar.
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SAMMANFATTNING
Doktorandhandledning är en relevant fråga för en pedagogisk forskarutbildning vid univer-
sitet vilket har betydande implikationer inom rad sammanhang, såväl inom industrin som 
för grupper av arbetsgivare, studentföreningar och akademiker. Denna studie undersöker 
centrala aspekter av handledning utifrån doktoranders perspektiv vid Stockholms universi-
tet baserat på en undersökning med 761 forskarstuderande. En konfirmatorisk faktoranalys 
genomförd med strukturell ekvationsmodellering visade sig ge stöd åt en endimensionell 
modell för handledning som exemplifieras av givandet av konstruktiv kritik till studenter, 
handledarens tillgänglighet, tillräckligt med tid för handledning, möjlighet till självständigt 
arbete och en kreativ miljö för forskarutbildningen. Handledningsindikatorerna var även 
signifikant och positivt korrelerade. Att studera dessa indikatorer spelar stor roll för riktlinjer 
inom utbildning och metoder för undervisning i avsikt att kunna förbättra forskarutbild-
ningen. Studenter skulle kunna bli tydligt informerade om viktiga faktorer att överväga när 
de väljer samt påbörjar sina studier. Universitetsledning och handledare kan upprätthållas i 

sin roll att säkerställa en fullgod doktorandupplevelse för deras studenter.
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INTRODUCTION
Good PhD supervision is a relevant issue for pedagogical research training at uni-
versity with significant implications in a variety of settings, including industry 
and employer groups, student associations and academics. Effective supervision 
has been refereed to high quality research training for students, access to resources, 
expertise, flexibility and choice of learning and research, opportunity for engagement 
with experts, and responsiveness to a broader community (Harman, 2002). Yet, 
despite considerable debate over various aspects of the PhD supervision, this area 
has until recently been relatively under-researched and particularly in Northern 
compared to Central Europe, USA and Australia (Hockey, 1996; Sinclair, 2004). 
This study examines key aspects of supervision, as viewed by PhD candidates at 
Stockholm University as to provide a basis to enhance the effectiveness of PhD 
supervision. The study was conducted at Stockholm University, the largest univer-
sity in Sweden with a full range of professional disciplines and a strong commitment 
towards research and postgraduate education.

WHAT MAKES A GOOD SUPERVISION? 
Recent research has indicated that effective supervision is crucial to doctoral stu-
dents’ successful career and satisfaction on a number of grounds. A good supervi-
sion and satisfactory relationship between students and advisors are essential 
components of successful doctoral training (Zhao, Golde, & McCormick, 2007). 
A constructive supervision is associated with beneficial outcomes for students, 
including a positive work environment, successful departmental socialization and 
timely completion of the degree (Kam, 1997; Lovitts, 2001; Golde, 2000). 

What makes the PhD supervision effective and rewarding experience? Research 
shows that students’ definition of good supervisor refers to reliability, confidence 
in the student, encouragement, knowledge, and sharing information (Denicolo, 
2004). Listening skills, encouragement and debate, continuous feedback and support, 
enthusiasm, warmth and understanding are also defining ingredients of a good 
supervisor. The qualities of a good supervision include also supportiveness, high 
levels of communication, accessibility, frequent informal interactions, helping 
students in a timely manner (Lovitts, 2001), and treating the student as a junior 
colleague (Girves & Wemmerus, 1988). Yet, little is known about how students at 
Stockholm University perceive their supervision and advising relationship, and if 
this perception differs by relevant factors involved in the PhD program (e.g., age, 
gender, place of Master thesis defense, reason for choosing PhD, choice of thesis 
topic, type of thesis and faculty affiliation). This study set out to address these issues 
with a large sample of PhD students at Stockholm University. 

International Research on Doctoral Students 
Available international research regarding PhD students, supervision, progress 
and satisfaction with their studies is predominated by English speaking countries 
such as United Kingdom, United States, and Australia. Extant research in these 
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countries has examined various aspects of doctoral programs at institutions of 
higher education built on a cohort-based model targeting higher student retention 
rates as well as the optimal shared educational experience (Lei, Gorelick, Short, 
Smallwood, & Wright-Porter, 2011; Maher, 2005). Specifically, this model refers to 
a group of about 10-25 students who study together and develop a series of expe-
riences in the context of doctoral program of study (Lei et al., 2011). Such model 
fosters cohesion through mutual academic, emotional, and logistical support for 
program success, collaborative learning and timely completion as well as ongoing 
professional growth and career development. The model focuses on developing 
leadership skills, advanced research, critical thinking, and problem solving skills 
for various administrative and leadership positions (Bista & Cox, 2014). In various 
universities in the United States, research has examined students’ perceptions of 
their doctoral preparation programs where the cohort-based model was rated ex-
tremely beneficial for their interpersonal development, project management, and 
communication (Freeman & Kochan, 2012). Similar work has shown that educa-
tional doctoral programs have been successful in the United Kingdom (Poole, 2011) 
and South Africa (Govender & Dhunpath, 2011) by fostering successful collabora-
tion and collegiality among students and supervisors and providing new insights 
for faculty to bring changes in their doctoral programs.

An outstanding research example can be found in Australia where a national cross-
disciplinary investigation of PhD supervision has been conducted (Sinclair, 2004). 
This study involved a large scale national survey of 5450 students and 1032 super-
visors in 26 state and private universities across all Australian states and territories. 
The pedagogy of ‘good’ PhD supervision with faster and more PhD completions 
has been associated with supervisors who are more ‘hands on’ in their supervision, 
actively assist candidates and provide support and project logistics, institutional 
quality checks, check project specific milestones and the production of thesis 
text. Major ingredients of successful and timely completion of PhD was related 
to supervisors who have been supervising for longer times, have candidates who 
submit within five years, publish and present papers with present or former PhD 
candidates, have full-time candidates who do not change supervisors or topics. An 
important basis of successful PhD experience was also the achievement of early and 
lasting agreement between supervisors’ and candidates’ expectations, communica-
tion, constructive feedback and agreements by consultation policy combined with 
supervisors regularly initiating contact with candidates. 

Similar components of PhDs have also been investigated in the latest report from 
Graduate Careers Australia (GCA) overview of the 2014 Australian Graduate Sur-
vey (AGS). Major topics of interest regarding the postgraduate research experience 
regarded views and comments of PhDs concerning their experience of research at 
the institution such as overall satisfaction on supervision, intellectual climate, 
skill development, environment and infrastructure, feedback, goals and expecta-
tions. Finally, Cullen and colleagues (1994), carried out a large scale study at the 
Australian National University, reporting a list of the characteristics of a ‘good 
supervisor’ who has to be  approachable and friendly, supportive and positive, open 
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minded, prepared to acknowledge error, thorough and stimulating and conveying 
enthusiasm for research.

Based on this broad international research evidence, several relevant factors for 
good supervision and successful PhD programs can be envisaged. These are mainly 
related to relational (availability and feedback from the supervisor) and structural 
aspects (learning opportunities for new skills as independent researcher and app-
ropriate stimulating environment to do so) of the PhD program. Building on this 
prior work conducted in international setting, this study sought to examine major 
relational and structural determinants of satisfaction and quality of supervision 
PhD students perceive at Stockholm University.

THIS STUDY
This study examines key aspects of supervision, as perceived by PhD candidates 
based on a large survey conducted by the PhD Student Council at Stockholm Uni-
versity in 2012. The value of investigating how PhD students see their immediate 
educational environment at Stockholm University has relevant implications on a 
number of grounds. The University is the Sweden’s largest university and a leading 
European institution characterized by openness and innovation. Recently, it has 
been ranked the best student city in the Nordic countries and among the top uni-
versities with prestigious academic reputation according to a new ranking from 
the World University Rankings (2015). What also makes the University unique 
is its traditional association with the Nobel Prize as this institution has educated 
many Laureates in the literary and science fields, and hosts the annual prizewin-
ners lecture in the university’s Aula Magna. Being one of the world’s top 100 
higher education institutions, Stockholm University has 70,000 students with 
equal distribution at undergraduate and gradual levels. The University also attracts 
increasingly relevant numbers of students, who can contribute to individual and 
social change through acquired top quality education and outstanding research. 
Therefore, when students are deciding where to study, a prestigious university 
that meets their expectations and satisfaction during their stay at the institution 
plays a significant role and is becoming increasingly important in determining the 
flow of future students. From a scientific point of view, the study of PhD student 
satisfaction with supervision is theoretically relevant as to advance new know-
ledge and insights for the institution to be a better place for PhD students and 
promote updated international student strategy, services and recruitment targets 
in line with the student needs. 

In this study, supervision is operationalized as a set of characteristics such as con-
structive feedback to students, availability of supervisor, sufficient time dedicated 
to students, possibility for independent work and creative environment for students. 
The focus on these factors is based on prior work presented in the introduction that 
has been conducted in various international settings. Such work has identified 
major factors promoting good supervision and successful PhD programs - availabi-
lity and feedback from the supervisor, learning opportunities for new skills as in-
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dependent researcher and appropriate stimulating environment. Such components 
of PhD supervision have been shown as central to students’ well-being and aca-
demic achievement in research predominated by studies conducted in UK, USA 
and Australia (Hockey, 1996; Sinclair, 2004). These factors relate to the purposes 
of the survey conducted by the PhD Student Council at Stockholm University in a 
relevant way. Most importantly, they reflect salient structural, organizational and 
relational aspects tackled by the survey that have been identified through theory 
and research as promoting a good PhD experience. The goal of this survey was to 
provide students and the university management team with tangible indicators 
on what important aspects of a PhD experience at Stockholm University are and 
how they can design improvements in program planning and evaluation to make 
the most of PhD programs across variety of faculties’ and disciplines. This study 
directly addressed these questions by providing empirically sound information on 
major factors involved in the perception of PhD students about how they expe-
rience their doctorial programs. In so doing, this study fills in relevant theoretical 
and practical gaps. Little is known about the applicability of these components in 
Sweden, an area of research that deserves special attention given the importance 
of good supervision for educational and academic success, satisfaction and career 
prospects of students. This study reports the first results of the PhD supervision 
characteristics with a sample of students from Stockholm University. In so doing, 
it extends prior work on relevant factors of supervision in other nations such as 
UK, USA and Australia, but with a focus now on less represented in the literature 
country in Europe. 

This study aims to examine 1) how students at Stockholm University perceive their 
supervision and what are the major components of this supervision; 2) whether 
perceived supervision differs by relevant factors involved in the PhD program (e.g., 
age, gender, place of Master thesis defense, reason for choosing PhD, choice of 
thesis topic, type of thesis and faculty). These goals are addresses by testing a) fac-
torial validity of the supervision items in a confirmatory factor analysis (CFA); b) 
interrelations among supervision components in terms of constructive feedback 
provided to students, availability of the supervisor, sufficient time of received 
supervision, possibility of independent work and creative environment for the 
PhD studies; c) relations between supervision and factors such as student age, gender, 
place of Master thesis defense, reason for choosing PhD, choice of thesis topic, 
type of thesis and faculty by means of analysis of variance. 

METHOD AND SAMPLE
This study uses data collected as part of on-line bilingual (Swedish and English) 
survey conducted by the Student Union at Stockholm University with all active 
PhD students during the 2011-2012 academic years (Table 1). The goal of the survey 
was to obtain better knowledge about how PhD students experience their working 
environment, supervision, and scientific quality of their PhD programme. This is 
the first recent survey to examine the PhD programmes from the perspective of 
the PhD students at Stockholm University aiming to provide guidelines for the 
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Student Union and the University as a whole. The data are based on 761 com-
pleted surveys from active PhD students across all faculties collapsed into four 
broad disciplinary areas: humanities (24% of the sample), social sciences (31%), 
science (42%) and law (3%). Most of the respondents obtained their Master degree 
at Stockholm University (40%), compared to other Swedish universities (33%), 
other countries (22%) or those who declared not having such a degree (5%). The 
majority of students indicated as main reason pursuing PhD being their personal 
interest in a specific subject or a general interest in research (82%), followed by 
a desire to have a career in teaching/research within academia (10%), some other 
professional career (5%) and career in research outside academia (3%). Main reason 
for a choice of the PhD research topic was based on own initiative of the student 
(55%) and a proposal from the department or supervisors (45%). Prevalent in the 
sample was a review thesis as a review of collection of articles (62%) compared to 
empirical studies in a monograph form (38%). Supervision was evaluated by five 
items rated on 4-point Likert scale ranging from “not at all” to “very great extent” 
(e.g., “To what extent have your supervisor(s) provided constructive criticism of 
your research”, “To what extent during the academic year of 2011/2012 have your 
supervisors been available in person at the university” etc.).

RESULTS 
First, supervision model was examined via confirmatory factor analysis (CFA) in a 
structural equation using AMOS software (Arbuckle, 2009). Model fit was tested 
with the Comparative Fit Index (CFI, recommended value > .90) and the Root Mean 
Square of Approximation (RMSEA recommended value < .08) (Hu & Benter, 1999). 
The CFA testing a single factor model showed a very good fit, suggesting that con-
structive feedback provided to students, availability of the supervisor, sufficient 
time of received supervision, possibility of independent work and creative environ-
ment, load significantly on one supervision factor , χ2(5, N = 761) = 9.80, p = .081, CFI 
= .988, and RMSEA = .036. As can be seen in Figure 1, perceived PhD supervision 
was represented by five indicators with stronger contribution of constructive feed-
back (standardized coefficient .67) and sufficient time dedicated by the supervisor 
(standardized coefficient .70). 

Second, bivariate Pearson correlations among all five indicators of supervision 
were explored showing that all correlated positively and significantly (Table 2). 
Third, the influence of relevant factors (e.g., age, gender, place of Master thesis 
defense, reason for choosing PhD, choice of thesis topic, type of thesis and faculty) 
on supervision indicators was tested by means of multivariate analysis of variance. 
Results showed that only age was related to one supervision indicator – sufficient 
time dedicated by the supervisor. Older PhD students between 41-50 years perceived 
to have received more time by their supervisors for the completion of their studies, 
F(8, 632) = 2.27, p < .05. Also, reason for choosing PhD (specifically due to career 
and teaching in the academia) was significantly related to greater perception of 
creative environment, F(3, 402) = 3.40, p < .05. 
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DISCUSSION
Research on supervision in different academic settings is needed to allow valid 
evaluations in different national programs and successful academic career. This 
study is among the first to examine the perceptions of students regarding their 
PhD supervision based on a survey conducted by the PhD Student Council at 
Stockholm University. The target groups were PhD students enrolled at vari-
ous doctoral programs at Stockholm University - the Sweden’s largest university 
ranked the best student city in the Nordic countries and among the top univer-
sities with prestigious academic reputation (World University Rankings, 2015). 
The study goals were twofold. First, it aimed at examining how PhD students 
perceive their supervision in terms of major components addressed by the survey 
(e.g., supervisor’s feedback, availability, sufficient time of received supervision, 
independent work and creative environment). Second goal was to examine the in-
fluence of relevant factors (e.g., student age, gender, place of Master thesis defense, 
reason for choosing PhD, choice of thesis topic, type of thesis and faculty) on their 
perception of PhD supervision. 

In line with the first goal, a confirmatory factor analysis (CFA) showed good fac-
torial validity of the supervision factors as well as strong interrelations among 
supervision components in terms of constructive feedback provided to students, 
availability of the supervisor, sufficient time of received supervision, possibility of 
independent work and creative environment for the PhD studies. This is in line 
with earlier investigations in pedagogical research on the quality of perceived PhD 
supervision. For example, a large scale national study in Australia reports that 
ingredients for a good supervision relate to supervisors who are more ‘hands on’ in 
their supervision, have sufficient time and availability for feedback, actively assist 
students and provide support and quality environment (Sinclair, 2004). Related 
work with Israeli and UK PhD students examined good practices in supervisory 
quality, dialogues and support of research development curricula. The study focused 
on identifying research-as-learning approaches and development practices to empo-
wer students by developing learning conversation in which supervision is conceived 
as a form of teaching and doctoral research as a form of learning. Results from in 
depth interviews and action research showed that successful supervisory dialogues 
encourage supervisors and students to share, develop good feedback for research, and 
focus on appropriate research and learning approaches. In the context of this study, 
the development of sensitive supervisory dialogues enabled students to take initia-
tive, engage and be successful in their work (Wisker, Robinson, Trafford, Warnes, 
& Creighton, 2003). Similar work in the UK also resonates with these findings in 
focusing on processes of collaborative creativity within the context of PhD super-
visory practice. Results from a series of interviews with supervisors and students, 
identify the relevance of pedagogic processes to encourage and support creativity. 
Undoubtedly, formal instruction and monitoring processes lead to the acquisition 
of research skills during the doctoral training, but more open-ended and creative 
environments as well as interactions (e.g., informal reflection, relationship buil-
ding, communication) are equally relevant for a good supervision and successful 
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PhD experience (Whitelock, Faulkner, & Miell, 2008). Similar results emerged in one 
international study including a Swedish sample lead by the Swedish Coordinating 
Centre that published a comparative review of postgraduate student’s attitudes in 
Sweden, Finland, and Ireland. The report investigated student perceptions concer-
ning their postgraduate life and supervision in terms of dialogue with supervisor and 
supervision in action. With regards to dialogue with their supervisors, all students 
valued the supervisor’s interest in their studies, constructive criticism, degree to 
which their supervisor engaged in discussions about the project and the student’s 
future career plans (Swedish Coordinating Centre, 2006). 

The results of the present study mirror these prior findings in confirming the 
relevance of relational (availability and feedback from the supervisor) and structural 
components of PhD supervision (learning opportunities for new skills as indepen-
dent researcher and appropriate stimulating environment) that inevitable lead to 
successful PhD studies. In fact, consistent with expectations, a uni-dimensional 
factorial structure provided good fit to the data, suggesting that core elements 
of supervision relate to constructive feedback provided to students, availability 
of the supervisor, sufficient time of received supervision, possibility of independent 
work and creative environment. Results also confirm a high level of factorial consis-
tency at single supervision level and that supervision components are significantly 
and positively related to each other. 

In line with the second goal, relations between supervision and student age, gender, 
place of Master thesis defense, reason for choosing PhD, choice of thesis topic, and 
type of thesis were examined. Results showed three major relevant associations. 
First, age was related to sufficient time dedicated by the supervisor to the PhD 
students. Second, the results also showed that older PhD students (41-50 years 
old) reported higher perception of time that their supervisors dedicated them to 
complete their studies. These results are in line with the literature on graduate 
education and supervision that has shown the impact of student variables such 
as age and gender on the PhD experience for students. For example, Cullen and col-
leagues (1994) report that the demographics of the supervisor such as age and gender, 
also affect their supervision. Third, the reason for choosing PhD program in terms 
of career development and teaching experience in the academia was significantly 
related to greater perception of creative environment. This result is conceivable 
in light of the intrinsic motivation guiding academicians in their work and over-
all positive effects of creativity in work settings. As reported in more detail in 
the previous section, past research has shown the significant role of creativity in 
collaboration and environment for successful PhD supervision and overall PhD 
experience among students (Whitelock et al., 2008).

LIMITATIONS
This is a first time study with a sample of students from Stockholm University 
and replications of these findings are needed prior to generalizing results further in 
a Swedish or international academic context. Future studies could explore additio-
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nal indicators of supervision such as relationships with the supervisor and psycho-
logical well-being of students. Relatedly, some methodological concerns regarding 
the kind of questions that were asked in the survey must be acknowledged. The 
items about quality of the supervision were limited to questions regarding the 
major components reported and examined in the model. A more in depth investi-
gation on what set of skills and behaviors constitutes a good PhD supervisor and 
how students experience these during their PhD training might enlarge the scope 
and quality of investigations on PhD supervision. For example, such items may 
revolve around set of the characteristics that have been reported through in depth 
empirical investigation to define a ‘good supervisor’. Future studies may address 
this methodological shortcoming by asking students the extent to which their 
supervisors are approachable and friendly, supportive and positive, open minded, 
prepared to acknowledge their mistakes, organized and thorough, stimulating and 
conveying enthusiasm for research and academic career (Cullen et al.,1994).

Additionally, multi-method studies of supervision (e.g., teacher/advisor and student 
ratings) are important to complement these student reported only findings. It is 
also worth noting that this investigation included one university only, which of 
course limits the generalizability of the current findings to other higher educational 
institutions in Sweden. For example, in the period between 2006 and 2009, the 
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) conducted a survey to describe 
the situation of PhD students and obtain information regarding areas that should 
be prioritized to improve PhD studies and the position of PhD students (Swedish 
University of Agricultural Sciences, 2011). Similarly in 2013, Lund University 
conducted a PhD survey among PhD students at the Faculty of Social Sciences to 
obtain a better and more detailed picture of how PhD students at the Faculty per-
ceive their psycho-social environment and health (Lund University, 2014). These 
surveys differ greatly in their content, implementation and scope. A more global 
effort to unify such relevant assessment tools across universities within the coun-
try might be useful. In line with this relevant work in other universities in Sweden, 
future studies may also analyze commonalities and similarities among results of 
corresponding surveys conducted across universities within the country. Finally, 
promising extension of the present study would be to link supervisors’ perceived 
satisfaction of their supervision, which would yield richer information for the uni-
versity management plans.

CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS
This study provides new and preliminary evidence for the validity and utility of 
supervision constructs in a Swedish based sample of PhD students. The study adds 
to the existing pedagogical literature and provides diversity to a research pool that 
has been dominated by Australian, British and American samples. How students 
experience supervision has the profound influence on their approach to research 
and future professional prospects. One general issue universities are faced with 
regards the need to demonstrate excellence in postgraduate research supervision 
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at both individual and faculty levels. Identifying supervisory excellence should be 
a major priority for supervisors, faculties and institutions to promote such excel-
lence. This priority meets the increasing international importance of innovation 
and knowledge that have also prompted interest in investigations about research 
supervision. Therefore, further investigations on supervisory models with a rich 
array of factors associated with effective supervision are still in need of systematic 
empirical validation. Supervision models can affect student academic success, 
career and positive well-being outcomes. Measurement tools on these models play 
important role for educational policy and teaching practices to improve doctoral 
education. Students could be explicitly informed about important factors to con-
sider when choosing and pursuing their studies. Advisors can be sustained in their 
role in promoting a satisfactory doctoral experience, and of the particular ways 
they can be sensible to ensure constructive feedback, availability, sufficient time, 
independent work and creative environment to their students. 
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Table 1

Sample 

  Descriptives

Age range < 30 – 50 years

Gender, %

 Male 44

 Female 56

Supervision Indicators

Mean (Standard Deviation)

 Constructive feedback  2.46 (.58)

 Availability  2.59 (.51)

 Sufficient time  1.81 (.45)

 Independent work  2.72 (.52)

 Creative environment  2.25 (.45)

Table 2

Correlations among Supervision Indicators

Indicator 1. 2. 3. 4. 5.

1. Constructive feedback -    

2. Availability  .22** -   

3. Sufficient time  .47** .27** -  

4. Independent work  .28** .18** .23** - 

5. Creative environment  .22** .18** .26** .14** -

Note. **All correlations are significant at p < .01.
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Figure 1 
Estimates of the One-Factor Model of Supervision 
Note. All standardized coefficients are significant at p < .001.
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PEER REFLECTION ON INCLUSIVE 
SUPERVISION – A STUDY CIRCLE AS A 
SPACE FOR COLLEGIAL LEARNING
Åsa Cajander & Ulrike Schnaas

SAMMANFATTNING 
Forskarhandledare har en viktig roll för att öka genusmedvetenheten inom akademin, sär-
skilt bland unga forskare, och för att stödja en inkluderande och genusvänlig arbetsmiljö 
för doktorander. Trots detta ges det sällan utrymme för en kontinuerlig reflektion kring 
inkluderande forskarhandledning. I artikeln beskrivs hur kollegial reflektion kring inklu-
derande forskarhandledning har möjliggjorts genom en studiecirkel som har arrangerats 
inom ramen för det europeiska jämställdhetsprojektet FESTA (Female Empowerment in 
Science and Technology Academia) vid Uppsala universitet. Artikelförfattarna har deltagit 
i studiecirkeln i rollerna som cirkelledare och kursdeltagare, och artikeln är skriven utifrån 
dessa perspektiv. I artikeln presenteras studiecirkelns upplägg och pedagogiska struktur 
samt författarnas reflektioner utifrån deras två olika perspektiv. Både våra egna reflektioner 
och kursvärderingen pekar på att studiecirkeln har lämpat sig väl som arena för kollegial 
reflektion. Artikeln avslutas med några råd för de som vill arrangera liknande studiecirklar 
kring inkluderande handledning. 
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INTRODUCTION 
During the last few decades, doctoral education in Sweden as well as in a wider 
European context has changed fundamentally. According to a recent report by the 
European University Association (EUA), there has been a mindshift from a tradi-
tional apprenticeship model to the perception of doctoral education as an institu-
tional responsibility. This has led to a call for supportive institutional frameworks 
as well as for the professional development of supervisors (Byrne, Jørgensen & 
Loukkola, 2013). One of the most noticeable trends in many European countries 
has been the growing number of doctoral students and a more diverse student 
group in terms of – amongst other things – gender and international background.i  
The more heterogeneous student body places greater demands on supervisors in 
terms of how to respond to students´ needs and to support their learning in the 
best way. Some of the literature for supervisors has addressed these challenges 
and made suggestions how to handle problems in the supervisory relationship (for 
example Ryan, 2005; Handal & Lauvås, 2008). Meanwhile, there is also a more 
critical discussion about the limitations of managerial and mainly instrumental 
approaches. For instance, Manathunga argues that there is a strong need for super-
visors´ self-reflection and willingness to scrutinize their own power positions and 
personal values. The ability to shift perspective is vital in order to reach a deeper 
understanding and to learn from each other (Manathunga, 2011). 

As Spiller, Byrnes and Bruce Ferguson point out, one way to address the com-
plexity of supervision is to create a framework for collegial reflection based on 
the supervisors´ own experiences and practices (Spiller, Byrnes, Bruce Ferguson, 
2013). In accordance with their concept of “collaborative conversational inquiry”, 
this article explores how collegial reflection on inclusive supervision was realized 
within a study circle for supervisors, which was arranged at the Faculty of Science 
and Technology at Uppsala University. We argue that the study circle is a format 
that enhances collegial reflection in a fruitful way by offering a small-scale, flexible, 
non-hierarchical and situated learning environment. Based on a strong democratic 
tradition, the study circle establishes an atmosphere of mutual trust which allows 
the participants to question their own beliefs and values and to investigate com-
plex supervisory issues from different perspectives. Thus, the format of the study 
circle might complement regular training schemes for supervisors, particularly 
when reflecting on sensitive topics such as identity, gender and diversity, which 
involve participants not only as academics, but as whole individuals.

The authors of this article were both involved in the study circle, taking the diffe-
rent roles of course facilitator and course participant: Ulrike Schnaas, academic 
developer at the central Unit for Academic Teaching and Learning, was the study 
circle leader; Åsa Cajander, supervisor, teacher and researcher at the Department 
of Information Technology, was one of a total of eight participants. We use a mixed 
perspective approach where the study circle leader contributes with her previous 
experience on supervisory training programs, particularly on gender issues (Schnaas, 
2011; Schnaas, 2014), and the workshop participant with her perspective as a 
doctoral supervisor and researcher in computer science and human-computer in-
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teraction. Our intention is to give a reflection on practice based on our experiences 
and insights during the study circle. An analysis of our individual experiences 
was mainly made through our collegial discussion while working with the article, 
as well as through the writing process itself, a method presented by for example 
Wolcott (2008). 

As a point of departure, the article introduces the context for the study circle 
within the framework of FESTA, a European gender equality project, followed by a 
brief discussion of some obstacles for collegial reflection on doctoral supervision. 
The main part of the paper presents our arguments for the study circle as a suitable 
pedagogical format for collegial reflection as well as our reflective narratives through 
the lenses of facilitator and participant. Finally, we summarize what we learned in 
our roles as academic developer and supervisor and give some recommendations 
how collegial learning as a reflection tool on inclusive supervisory practices might 
be used in other contexts.

A FRAMEWORK FOR INCLUSIVE SUPERVISION
Why do academic institutions lose women researchers after the doctoral level, 
especially within the disciplines of science, technology, engineering, and mathe-
matics (STEM)? What efforts would have to be made in order to generate a more 
just and gender-friendly working environment? These are questions addressed by 
FESTA (Female Empowerment in Science and Technology Academia), a gender 
equality project funded by the European Union. The overall aim of the project is to 
improve the working environment of researchers within STEM in order to encourage 
women scientists to stay and advance in academia.ii  Therefore, doctoral super-
vision is one of its focus areas in order to support the socialization of especially 
female doctoral students. This goal is to be realized in two steps: firstly, by arranging 
a series of study circles for supervisors; secondly, by developing a web-based resource 
for supervisors including various recommendations for good practice. The focus on 
supervisory practices aligns well with recent recommendations on both national and 
international level, emphasizing a good supervision experience as key for female 
candidates´ wellbeing and a successful completion of their doctoral education. 
Thus, a report from the Royal Chemistry Society in the UK states that

... in order for a student to have an overall positive experience of their PhD, it is 
imperative that he or she has a positive experience of supervision. Supervisors 
should have access to training to allow them to develop people management skills 
which incorporate equality and diversity considerations, as benefits their role 
(Newsome, 2008, p. 8).

Research confirms the need for gender awareness and gender-sensitive supervisory 
practices by clearly demonstrating that academic culture and norms generally still 
favor men. Women risk being exposed to hidden or subtle discrimination (Husu, 
2005) caused by gender stereotypes and structures that limit their professional 
development and academic careers (Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham & 
Handelsman, 2012; Peixoto, 2014; Leslie, Cimpian, Meyer & Freeland, 2015). The-
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refore, the need for role models and support for younger women within STEM has 
been addressed by prominent researchers (e.g. Robinson, 2011) as well as by insti-
tutions.iii Regarding doctoral education, studies into students´ learning experience 
show that female students are less satisfied with their supervisory relationship 
compared to men, experience less institutional support and encouragement and 
do not feel as included as their male peers within the academic culture at their 
departments (Björnermark, Kettis-Lindblom & Wolters, 2008; Jacobsson & Gill-
ström, 2008; Holmström, 2013; Charpentier Ljungqvist, 2014). This is even clearer 
within the STEM area, since some of its disciplines are still, particularly after the 
doctoral level, strongly male-dominated (Lundborg & Schönning, 2007; Newsome, 
2008). In spite of profound research on gender in academia in general, there is a 
great need for research into doctoral supervision specifically linked to gender and 
gender equality, as Bondestam points out (2010).

While the FESTA project mainly addresses gender equality, the study circle wide-
ned its focus to gender and diversity, since a considerable proportion of doctoral 
students as well as supervisors, particularly within STEM, have an international 
background. One of the underlying ideas was that supervisors have a vital role in 
raising gender and diversity awareness in academia, especially among young sci-
entists, and in supporting an inclusive and gender-friendly working environment 
for doctoral candidates. Being a part of the senior faculty, they function as role models 
and guides who are able to introduce new candidates into the scientific commu-
nity and support their socialization process. Moreover, they are able to pave the 
way for institutional changes by adopting inclusive supervisory practices and hereby 
contributing to a common culture of pastoral care and mutual responsibility. With 
this in mind, the study circle had a number of overarching goals that describe dif-
ferent facets of an inclusive supervision approach: Firstly, to build a knowledge 
base about gender and diversity within academia in general and STEM in par-
ticular. Secondly, to offer an opportunity for self-reflection in order to increase 
supervisors´ self-awareness of their own power position as well as their own values 
and beliefs. Finally, to enhance the ability of supervisors to choose strategies that 
support good working conditions for all doctoral candidates, but particularly for 
female candidates and international students. In this process, collegial reflection 
was seen as crucial in order to mirror individual experiences, change perspectives 
and develop ideas for inclusive supervision. 

OBSTACLES FOR REFLECTION ON SUPERVISION
How might a learning activity for supervisors at the Faculty of Science and 
Technology be organized? What obstacles may have to be faced? The format of 
the study circle was chosen in order to overcome some of the barriers that still 
make collegial reflection on supervision difficult. At Uppsala University, there is 
a training program for supervisors, which is mandatory for all new supervisors; a 
university-wide, voluntary network for more experienced supervisors, as well as a 
shorter training for supervisors at the Faculty of Science and Technology.iv Despite 
these institutional efforts, it is still not common to have a regular collegial conver-
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sation about supervision focusing on pedagogical issues at the department level. 
This might be due to a number of reasons: 

Involving a minimum of individuals, supervision has traditionally not been con-
sidered as a teaching practice but rather as a purely scientific task and a mainly 
personal relationship (Byrne et.al., 2013). This has not only led to the assumption 
that good researchers are good supervisors per se, but also been an obstacle for 
building a community of practice for supervisors in order to share experiences and 
discuss problems and challenges. Thus, most departmental environments, perhaps 
especially within the area of STEM, lack arenas for continuous collegial reflection. 
Moreover, seeing supervision exclusively as a personal relationship might even 
be related to the misconception that supervision is either a matter of mere talent 
or a skill that might be mostly developed on an individual basis by gaining more 
and more practical experience during professional life. Besides this lack of arenas 
for collegial conversation, there are obstacles linked to the overall organizational 
framework. In general, research is still considered to be more important for scien-
tific promotion and advancement than teaching; hence there are few incentives 
for the improvement of individual supervision practice. Moreover, the growing 
demands on researchers to publish and demonstrate scientific excellence during 
the past few years has led to an increasing time pressure for many academics who 
constantly have to navigate between research, teaching and administrative tasks. 
Furthermore, supervision is still not recognized as a pedagogical skill to the same 
extent as other teaching. While supervision is indeed a part of the promotion to 
full professor, the assessment is often whether the applicant has had doctoral stu-
dents who have successfully finished their thesis, without taking the quality of 
the supervision itself into account. Thus, a framework in order to value and assess 
doctoral supervision skills has yet to be developed.

In addition to the above, there are specific obstacles impeding reflection on issues 
such as gender and diversity (Schnaas, 2014). Caused by lack of knowledge or enga-
gement or by resistance to gender equality as such, some people might think that 
there is no need for reflection. Furthermore, the strong belief in meritocracy – the 
overall idea that it is possible to assess academic quality in a strictly objective 
matter and promote those with the best competence  –  might lead to the fact that 
biases are blurred or ignored. Additionally, gender and diversity might be perceived 
as sensitive topics since they can´t be limited to one’s professional life, but are stron-
gly connected to one’s personal values, beliefs and even emotions, which usually are 
not a part of academic discourse. Likewise, the complexity of gender and diversity 
allows no simple solutions that many supervisors might search for, as various power 
structures interact with each other and are often dependent on a specific context. 
(Wickström, 2011, p. 31) Finally, the fact that there is a considerable number of 
rules, regulations and policies for the enhancement of gender equality and equal 
opportunities in Sweden might, ironically, have created an obstacle for the work in 
these areas. In contrast to their actual intention, these efforts might have caused 
tiredness and even resistance amongst some academics, since they are perceived as 
top-down approaches that are not really compatible with the principle of academic 
collegiality, as for example discussed in Ankarloo & Friberg (2012). 
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A SPACE FOR PEER REFLECTION AND COLLEGIAL LEARNING 
– THE FACILITATOR’S PERSPECTIVE 
As described above, there are considerable obstacles for reflection on supervision 
in general and related to gender and diversity in particular. Thus, one aim of the 
study circle was to create a community of practice by offering an arena for collegial 
reflection over a more continuous time period. With respect to the institutional 
context and barriers, it was clear that it would be impossible to make the study 
circle mandatory since many supervisors would not like to participate due to a 
lack of time, interest and motivation or institutional incentives. Therefore, the in-
vitation that was sent out to all senior staff at the Faculty emphasizing the unique 
opportunity for peer learning and professional development. 

Eventually, the study circle started with eight participants: five women and three 
men representing four nationalities and four departments. The group also varied 
in age, academic position and experience in doctoral supervision: two participants 
were full professors with considerable supervisory experience, whereas the other 
group members were either in the beginning or in the middle of their academic 
career with rather limited supervisory experience. Thus, the group was heteroge-
neous in terms of supervisory experiences and identities, but at the same time ho-
mogenous in terms of a shared interest for the topic. The study circle was arranged 
during autumn 2014 and spring 2015 including four meetings of two to three hours 
each in total. Altogether, the workload of the study circle was expected to be equi-
valent to two days of work including meetings, the preparation of some readings 
and a short written assignment. In order to be as easily accessible as possible, all 
meetings took place at one of the Faculty’s campus areas. 

Compared with the regular training program for supervisors, the intention was 
to create a more flexible and situated learning environment that could be easily 
adapted to the participants´ specific interests and needs. Therefore, the learning 
goals were formulated in a process-oriented way with a strong focus on dialogue 
and reflection (see appendix). The format of the study circle, although not very 
common in higher education, seemed to fit well with the aim to provide a small 
scale arena for peer reflection on a sensitive topic. As Larsson points out, the Swe-
dish study circles have a history of being a space for “education for and through 
the people” (Larsson, 2001, p. 207), and many of the characteristics are still the 
same as when they started in the beginning of the 20th century. Thus, most study 
circles are distinctly small group activities for participants joining on a voluntary 
basis. They are typically led by a circle leader, who is not necessarily an expert on 
the subject matter but rather a facilitator for the participants´ learning and a mo-
derator of discussion. Larsson emphasizes the educational potential of the study 
circle as “radically different” (Larsson, 2001, p. 211) due to its democratic and non-
hierarchical approach: “Compared to other educational arrangements there is rea-
son to believe that study circles create much better conditions for building equal 
and co-operative relations (Larsson, 2001, p. 203). In accordance with the basic 
assumption that group members participate out of a personal interest rather than 
for merit, learning in the study circle did not mean the transmission of knowledge 
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from teacher to participants, but to explore a topic of shared interest together. The 
expectation that supervisors´ personal motivation would be their main reason for 
participation was confirmed after the second meeting, when several participants 
expressed the feeling that two hours was not enough time and made the suggestion 
to set three hours including lunch time for the following meetings.

Brainstorming on the different roles and responsibilities of the supervisor was a 
point of departure at the first meeting. During the following meetings, participants 
shared different incidents covering not only their supervisory practices, but also 
their experiences as academics in a specific discipline and departmental environ-
ment. Among other things, discussion topics included gender stereotypes that 
might affect female students´ self-esteem as well as how they are perceived by 
others, or how to support students who do not belong to the traditional academic 
majority in terms of gender, class, ethnicity or color. Other topics dealt with how 
to encourage students´ ability to think independently and how to give critical feed-
back to students who come from postcolonial countries in a non-mastering, sup-
portive but still honest and constructive way. Topics related to the participants’ 
personal academic lives were, for example, women´s experiences in male-dominated 
fields, the gendered character of scientific fields themselves – as for example com-
puter science or physics – and the use of gendered examples in teaching. As the 
facilitator, it became obvious to me that it was neither possible nor desirable to 
reach consensus in every case, rather to try to illuminate topics from as many 
perspectives as possible. 

The main focus of the study circle was to enhance supervisors´ skills on inclusive 
supervision by providing a physical as well as a mental space for peer reflection 
and collegial learning. Based on my previous experiences as an academic developer, 
supervisors often have difficulties linking together theory and practice; there se-
ems to be a gap between knowledge about excluding and discriminating norms 
and practices and how to use this knowledge in supervision. Since several factors 
such as gender, age, ethnicity or academic position often interact with each other, 
problematic situations in supervision needed to be analyzed carefully in order to 
explore different possible appropriate approaches for how to handle these. With re-
gards to Schön’s concept of reflection-on-action (Schön, 1983), the study circle was 
a means to step back from everyday practice and get the opportunity to rethink and 
analyze situations that occur and which might be challenging for the supervisor. 
Since reflection can hardly be done exclusively on an individual basis, it was also 
a platform in order to articulate individual thoughts, make them understandable 
for others and tie together individual experiences with peer reflection. Participants 
were asked to provide individual reflection tasks before the meetings, which were 
then brought into the group discussion in order to widen and even question in-
dividual perspectives and assumptions. Thus, peer reflection was a means to put 
words on supervisory practices not normally spoken about – to break the “shroud 
of silence in which practice is wrapped”, as Brookfield puts it (Brookfield, 1999, 
p. 197). 
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The study circle´s democratic tradition was an important precondition for authentic 
and honest reflection since it assumes the willingness of the participants to share 
positive as well as negative experiences and the ability to listen to each other in 
a non-judging way. As the facilitator, I put great effort into creating a friendly and 
relaxed learning atmosphere. The introduction during the first meeting was organi-
zed in an intentionally informal way in order to encourage the participants to intro-
duce themselves not only with reference to their academic interests and merits, 
but also as private individuals. Further on, rounds and peer-to-peer conversations 
in pairs or trios were used in order to support an inclusive and non-hierarchical 
learning environment. The fact that all meetings included coffee, tea and snacks 
was appreciated not only for practical reasons, but also as a means for building 
an informal atmosphere. Accustomed to different routines, participants expressed 
gratitude for the especially nice refreshments unusual in the academic setting. 
Even if it was not stated explicitly neither by me nor the participants, it became 
common practice to listen carefully to each other´s opinions and experiences, to 
make comments without irony or aggressiveness, to share even sensitive or negative 
experiences with the group and to test also fuzzy ideas with no given answers. 
Taking the role of a facilitator, it was not always easy to decide to what extent I 
should control the discussion, for example when to finish a discussion topic and 
move on to another. 

To sum up, the study circle´s democratic tradition of encouraging different perspec-
tives, diversity and self-directed learning, where participants are able to choose 
discussion topics based on their own interests and needs, aligned well with the 
overall intentions and learning goals. As the study circle proceeded, it became 
clear to me that the narrative approach of sharing one’s own experiences and critical 
incidents was a powerful tool for reflection, particularly when it came to the partici-
pants’ own experiences of exclusion and overt or hidden discrimination. The infor-
mality and the underlying norm to be kind to each other and listen to each other 
in a respectful way provided an atmosphere of mutual trust. Thus, the study circle 
established the “psychological security that will be important for voicing opinions 
and thus participating in discussions” (Larsson, 2001). Peer reflection within the 
educational framework of the study circle became a vital means in order to reach 
“deep and rich understandings” that are crucial for developing supervisors´ inter-
cultural skills (Manathunga, 2011, p.15).

PEER LEARNING ABOUT INCLUSIVE DOCTORAL SUPERVISION 
– A PARTICIPANT ’S  PERSPECTIVE 
I am a researcher in the area of computer science at the Department of Information 
Technology. The percentage of female doctoral students at my department was 
16% in 2015, while the percentage of female students was 22, 5%.v Information 
Technology is one of the most male dominated departments at the Faculty, and 
the percentage of female doctoral students is the lowest of all the sections of the 
faculty.vi My primary motivation for attending the study circle was to learn more 
about inclusive supervision, and to improve my supervision skills generally. As 
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a female supervisor of a male doctoral student in a male dominated area, I had 
a general interest in reflecting on how this supervision practice is influenced by 
gender. The study circle surfaced as an opportunity to discuss and reflect on my 
experiences from a group of doctorate students with different cultural background 
and gender. My expectations of the study circle were that it would include some 
relevant readings, as well as discussions of experiences from inclusive supervision 
and tools for improving supervision practice. Expectations were very much that 
the study circle would be based on active participation, and not be a classical 
monologue based course. 

It is interesting to note that during the study circle, invisible “gender and inclusive 
supervision glasses” filtered experiences of everyday academic life for me, and in-
deed many discussions, situations and papers read outside the study circle suddenly 
felt related to gender and diversity. Many experiences were actually colored and 
affected by the discussions and reflections, which made the learning connected to 
the study circle richer, but also more elusive and difficult to express. The study 
circle became a vehicle for a wider learning experience than the very content of 
the discussions of the study circle. This was also affected by the atmosphere of the 
study circle, as it was much warmer than expected and more open and collegial 
than any other courses taken at the university. Becoming a tightly coupled group, 
sharing personal experiences and thoughts was most probably crucial for learning 
and for motivation, and this also positively affected my learning outside of the 
study circle, as well as my interest in the discussions of the study circle. 

Some of the critical incidents of the participants were really surprising, and resulted 
in personal reflections about different perspectives and on situations that have 
occurred previously in our lives. One should note that at the same time as being 
very personal, the incidents gave us the chance to really discuss the problems 
with diversity and inclusion on a general level. One critical incident discussed 
was especially noteworthy, as the emotional strength of it was considerable and 
it described how gender had played a very explicit and negative role in the long 
career of one of the attendees. This critical incident has been something to come 
back to and to reflect on since then, and the learning based on the narrative 
of this colleague goes way beyond the study circle. Often the critical incidents 
described were quite complex with numerous possible reasons and explanations 
for the things that happened. They gave a glimpse of the complexities of gender, 
culture and norms and discussions were very open, non-judgmental and interpre-
tive to understand the different perspectives and reasons for the critical incident 
to emerge. 

The study circle gave me a deeper understanding of inclusive supervision and the 
complexities that it incorporates. The things we discussed and learned changed my 
understanding of situations and made me re-experience incidents. The open-ended 
questions and assignments given in the study circle as a kind of homework also 
made me reflect on our work as a supervisor, and how I experience it. Many of the 
questions were indeed difficult to answer, such as questions related to unspoken 
social codes and behavior related to gender and diversity or questions related to 
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advantages and challenges experienced as a supervisor. I remember making mind 
maps with perceptions of the advantages and challenges of being a supervisor, and 
trying to pinpoint what they are, and also involving colleagues in my pondering on 
these issues. One of the things constantly emerging in this was the norms of being 
a female supervisor, and what is expected of us as women supervisors in relation 
to our personalities and how these might be different things. This included 
for example thoughts about scaffolding, and helping too much as a part of the 
norm “caring”, and to help more than male supervisor colleagues. This is visible 
in small details such as the response time to an e-mail, and in overarching things 
such as for example scaffolding in the development or use of theory in research – 
which is not at always beneficial to the doctoral students and their independence. 
There is often a risk of being a “curling doctoral supervisor” as in the sport curling, 
and metaphorically being the one heating up the ice with a broom in preparation for 
the doctoral student so that the stone will go smoothly and in the right direction. 
Is this my identity as a supervisor, or is it perhaps me fulfilling what is expected 
of me as a female doctoral supervisor visible in the norm “caring”? What would 
happen if I stopped doing this? Based on the fact that gender expectations influence 
what is considered to be normal behavior for men and women, there is reason to 
believe that a less active, accessible and caring role would hardly be possible for 
me as a female supervisor since it would be perceived in a negative way by both 
students and colleagues.

Some of the changes that I made as a result of the study circle might not be visible 
to others, such as awareness of norms and gender, whereas other changes are more 
tangible. One of the changes made was to more actively include the co-supervisors 
of my doctoral students in the discussions, to make sure that the student would 
have other perspectives than mine. Also, as a result of the study circle, practical 
aspects of supervision were discussed with doctoral students, including a revision 
of the supervision process. This adjustment was more a matter of changing some of 
the content of the discussions, than it was about adding discussions to the super-
vision sessions. As a result I also feel more confident in explicitly talking about 
future careers, and encouraging female doctoral students, as I have understood that 
this aspect is an important part if we want to keep women in academia.

Finally, it has become clear to me that supervision skills can be seen as a kind of 
professional skill, of an interpersonal skill character, where the identity as a super-
visor, or doctoral student, is formed by the collaboration and the context including 
norms related to gender and diversity. Since the learning of professional skills is 
gradual, tacit and unknown to us, one problem with this kind of experience-based 
skills, as supervisory skills also are, is that they are difficult to pinpoint, and to 
describe (Cajander et al, 2012). However, it is well-known from research that ex-
perienced and reflective practitioners handle new situations better than their 
inexperienced colleagues. System one thinking, that is based on norms related to 
for example gender and diversity, as well as personal values and different aspects of 
our identity, is affected by system two thinking (Kahneman, 2011), where we use 
energy to reflect on and learn new things. Perhaps the development of supervision 
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skills is tacit as it becomes an integrated part of our personality and hence belongs 
to system one but is developed using system two? Indeed research has shown that 
reflection-on-action, and reflection-in-action are powerful tools for the learning of 
professional skills (Schön, 1983), and that the time aspect strongly affects the lear-
ning outcome. Cultural awareness can be seen as a part of inclusive supervision 
skills, and this is not often discussed in relation to supervision, even though it 
exists as a part of the undergraduate education (as discussed in Bernáld, Cajander, 
Daniels & Laxer, 2011). 

CONCLUSION
Much has changed in the higher education sector in recent years, and European 
government initiatives have placed an increasing focus on the importance of 
teaching excellence and professionalism at universities (Gunn & Fisk, 2013). In 
Sweden this trend includes a higher focus on pedagogical competence as well as 
the introduction of pedagogical career paths such as to be appointed an excellent 
teacher (Ryegård, Apelgren & Olsson, 2010). Although the concept of excellence 
in supervision has not yet been on the agenda, we believe that it will be an increa-
sing focus in the near future with the upcoming evaluation of doctoral education 
in Sweden. Hence, based on our positive experiences of the study circle, we want 
to emphasize that inclusive skills should be considered as a natural and necessary 
part of the pedagogical competence of supervisors.

In this paper, we have argued that a small-scale, flexible and situated educational 
format aligns well with the purpose of peer reflection on gender and diversity 
in supervision. On the one hand, one possible objection might be that the study 
circle, since it was voluntary, only addressed supervisors who already had an in-
terest in the topic. On the other hand, we believe that it was vital to build an 
atmosphere of goodwill and mutual trust that would have been much harder to 
achieve in a mandatory course. The results from a short course evaluation at the 
end of the study circle confirm our assumptions since participants point out the 
importance of collegial reflection in a non-hierarchic framework.vii It is obvious 
that the participants appreciated the atmosphere of the study circle and became a 
community with a common interest, goal and identity, as Wenger defines a com-
munity of practice (Wenger, 2000). One of the participants expressed the hope that 
this community of practice would continue to exist, as is seen in this comment: 
“I find that we built a nice network during the study circle. I hope that we will 
continue to have contact from time to time.” However, as discussed previously, 
there are a range of barriers to creating and maintaining these kinds of commu-
nities of practice in academia. There is indeed a need to further overcome these 
obstacles and offer learning opportunities for supervisors based on peer reflection 
and identity development. 

In hindsight there are some aspects of the study circle that could be further im-
proved, and that others could learn from. First of all, it would have been good to 
be explicit about the roles of facilitator and participants. Since the format is not 
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common in a higher education context, there is reason to stress that discussion 
is a shared responsibility since it offers a chance to talk about pressing issues, 
special interests or topics participants find relevant and urging. This could have 
been complemented with a more explicit meta-discussion about reflection and 
learning that could have motivated the participants even more. Moreover, written 
assignments would have been useful, since the writing process itself is a vehicle 
for learning and reflection. These could have been in the format of a reflective 
journal or a blog addressing peer reflection and readings as well as experiences in 
one´s supervision during the period of the study circle. Even a personal learning 
contract for the participant in the area of inclusive supervision might have been 
useful as a tool for meta-reflection, as presented in for example Cajander, Daniels 
& McDermott (2012). Finally, there might have been a more deliberate scaffolding 
of the newly created community of practice through a discussion about how to 
continue the collaboration and discussion in the group and how to include other 
participants. One idea could have been to attend each other´s supervisory mee-
tings as observers and to give feedback afterwards, another idea to use social media 
in order to maintain the network. 

Recommendations for others who want to arrange a study circle 
on inclusive supervision might include:

• Due to institutional barriers as well as the complexity of the topic, participation  
 needs to be voluntary. 
• It is preferred to target supervisors within the same disciplinary domain, since  
 it is fruitful to link gender and diversity to a specific disciplinary context.
• Diversity in terms of gender, age and background is desirable since it brings  
 different perspectives into the group; we recommend a small group of eight to  
 ten participants. 
• Likewise, a group with mixed supervisory experience is desirable since an  
 exchange between well-experienced and less-experienced supervisors supports  
 fruitful peer reflection.
• The number of meetings can be adapted depending on the interest in the group.  
 We recommend that the time between the first and the last meeting should be  
 one semester or more, since reflection over time is a precondition for the learning  
 process.
• Discuss learning and expectations in the beginning of the study circle.
• Let the subjects and the time planning come from the group itself, with some  
 guidance. Make the group responsible for how time is used. 
• Plan for people not attending all meetings, and provide extra opportunities for  
 these participants. 
• Theory is needed in order to create common knowledge base, to develop a 
 common language and to link personal experiences to structures and patterns.
• A reunion meeting is recommended in order to maintain the network and  
 enhance the participants´ identity development as supervisors.
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APPENDIX
The structure for the four meetings was roughly as follows: 

• Meeting no 1: get to know each other, explore the different roles of the supervisor  
 and start a discussion about gender and diversity based on selected readings. 
• Meeting no 2: continue the discussion based on literature and own experiences  
 as academics and supervisors. Analyze different departmental cultures including  
 different supervisory practices. 
• Meeting no 3: share critical supervisory incidents linked to gender and diversity  
 and receive feedback from peers. 
• Meeting no 4 - workshop: suggest approaches for an inclusive - gender and  
 diversity sensitive - supervisory practice.

The learning goals were to
• Analyze how gender and gender expectations may influence the interaction 
 between PhD-supervisor and PhD-student(s)
• To use a gender perspective to interpret problematic situations that may occur 
• Reflect on how gender is intertwined with other categories such as ethnicity,  
 study culture, age, religion, sexuality, etc.
• Develop concrete tools for a gender- and diversity-sensitive PhD-supervision.
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Supervision Toolkit”, that was developed as a part of the FESTA project, is available at 
http://www.festatool.eu/, downloaded June 10, 2016.
iii  At the Faculty of Science and Technology at Uppsala University, there is for example 
a mentorship program for female researchers on the post-doc level. The “Pathways to 
excellence”-conference at Uppsala University in 2015 had a number of keynote speakers 
describing their careers as successful female researchers in male-dominated fields. 
Downloaded February 29, 2016, from https://www.scilifelab.se/events/wis2015/. Likewise, 
Åsa Cajander held a keynote at the conference “womENcourage” 2015, addressing women 
in computer science. Downloaded February 29, 2016, from https://www.youtube.com/
watch?v=UAUzJQxfhIc.
iv  The basic course “Supervising PhD students” is equivalent to a workload of three weeks 
including seven on-campus meetings; the introduction course for supervisors at the Faculty of 
Science and Technology is equivalent to a workload of three days.
v  See “Gender Equality Plan 2016”, Department of Information Technology. Downloaded 
February 29, 2016, from http://www.it.uu.se/internt/policies_rapporter_handlingsplaner/
Jamstalldhetsplan_IT_2016_eng.pdf
vi  See “Equal Opportunities Plan 2015–2017”, Faculty of Science and Technology. Downloaded 
February 29, 2016, from http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/400/400214_3lika-villkorsplan.
pdf
vii  Seven out of eight participants answered the evaluation. When asked about the learning 
activities, five participants marked that the study circle’s activities (small group discussions, 
discussions within the whole group, reading literature, discussing critical incidents and having 
a workshop) contributed to their learning to a rather high extent, while two participants 
marked that the study circle had contributed to the learning to a very high extent (options were 
not at all, to some extent, to a rather high extent and to a very high extent). One comment 
emphasized the importance of a dialogue with peers as well as with literature: “Supervision can 
only be learned by experience. To exchange own experiences with others may help the learning 
process to a quite high extent. Discussions were, therefore, very helpful. Reading material 
was also about experiences of other people, and in that sense very good.” Another comment 
stressed “time for reflection” as an important learning activity. The evaluation also confirms 
our impression that there was a good learning atmosphere: The questions “I feel that as a 
participant I have been treated well by the study circle facilitator” and “I feel that as a study 
circle participant I have been treated well by the other study circle participants” were both 
given the most positive answer: “Agree completely” by all seven participants. Furthermore, 
two participants marked that the study circle fulfilled its goals (as formulated in the invitation 
letter, see appendix) to a high extent while two answered that it fulfilled its goals to a very high 
extent. Finally, one participant rated the overall impression of the study circle as “good”, and 
six as “very good”.
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KRAV,  UPPMANINGAR OCH FRÅGOR 
– EN AUTOETNOGRAFISK 
REFLEKTION ÖVER HANDLEDNING AV 
SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN
Anita Eriksson & Susanne Gustavsson

ABSTRACT 
The degree project represents an important part of higher education since it will examine 
the student´s knowledge in relation to the degree goals and the student´s ability to work 
independently under supervision. The supervision that is requested and given constitutes 
a central part of the student´s working process and depending on the supervision´s cha-
racter it can also impact on the student´s possibilities to independence. Using as a point 
of departure the intention to make visible and to problematize our students’ ability to be 
independent, the aim of the study presented here is to identify the specific features of the 
written supervision which we as supervisors give to students in the form of comments. The 
attempt is auto-ethnographic, which means that we reflect over our own way to supervise. 
As support for the analysis parts of Bernstein´s theory have been used. The article describes 
and problematizes how we as supervisors have used comments in form of demands, exhor-
tations and questions, the motives for the different kinds of comments and how different 
comments impact on the student´s possibility to use and show his/her ability to work in-
dependently. The article contributes with knowledge about what is happening during the 
supervision, it can be used as foundation for discussion about supervision in relation to 
the student´s independence and gives an example on self-reflection over one´s supervision.

Keywords: supervisor, supervision, degree project, autoethnography
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BAKGRUND   
Det självständiga arbetet i högre utbildning är ett kritiskt moment. Det betraktas i 
vissa fall som bevis på utbildningens kvalitet (Högskoleverket, 2012; Utbildnings-
departementet, 2015), och i den meningen är det också tecken på hur väl studenten 
uppnår åtminstone delar av utbildningens examensmål. Betoningen på självstän-
dighet kan ses som ett tecken på uppnådd kunskap i slutet av en utbildning inom 
det område som en examen omfattar, och då i relation till den högre utbildningens 
mål (SFS 1992:1434). Enligt tradition tilldelas varje självständigt arbete en handledare 
som med en given tidresurs ska handleda studenten mot målet. Det självständiga 
arbetet och handledningspraktiken inramas av centrala och lokala styrdokument 
samt dokument som beskriver rutiner och överenskommelser för att skapa kvalitet 
och likvärdighet. Det finns således en given struktur för, och rikligt med informa-
tion kring det självständiga arbetet. Däremot erfar vi att handledningens faktiska 
innehåll och handledningsstrategier sällan är föremål för fördjupad diskussion eller 
erfarenhetsutbyte inom sin lokala kontext. Det tas i hög grad för givet att den som 
själv har blivit handledd har kompetens att handleda. 

Vår uppfattning är också att det saknas studier om handledningens bidrag och 
avsikter, men även om innebörden av begreppet självständighet i det självständiga 
arbetet. I en tidigare artikel (Gustavsson & Eriksson, 2015) har vi analyserat de frågor 
som studenten ställer i samband med handledning av det självständiga arbetet. Av-
sikten var då att närma oss handledningens praktik via studentens frågor. De typer 
av frågor som identifieras i vår tidigare studie berör vetenskaplig tradition, studiens 
genomförande, rapportens innehåll, utformning och struktur samt, språklig utform-
ning av vetenskaplig text. Vi konstaterar där att det saknas frågor om det område 
eller den fråga som studenten undersöker. Studenten söker handledning på själva 
examinationsuppgiften, istället för på det självständiga arbetets forskningsfråga. Vi 
uppmärksammar också att studenten via sina frågor förefaller se handledaren som 
expert, vilket väcker frågor om betydelsen av självständighet. 

Handledningens praktik är interaktiv och processbaserad. Den sker över tid och 
alltid med utgångspunkt i det som har varit och det som pågår i den unika inter-
aktionen mellan student och handledare. Därmed är det svårt att fånga handled-
ningsprocessen som helhet varför vi i denna artikel har valt att närmare studera en 
del av handledningen, nämligen de skriftliga kommentarer som vi som handledare 
har gett på studentens texter eller de frågor som studenten har ställt. Studiens syfte 
är att med stöd i en autoetnografisk ansats identifiera karaktären av den skriftliga 
handledning som vi som handledare ger studenten i samband med genomförandet 
av det självständiga arbetet. Detta görs utifrån följande frågeställningar: Vad är det 
för typ av kommentarer som ges? Vilka motiv finns för dessa kommentarer? Hur 
framträder studentens möjlighet till självständighet i relation till de kommentarer 
som ges? 
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FORSKNING OM HANDLEDNINGENS PRAKTIK 
Studier om handledningens praktik verkar vara mer vanligt inom forskarutbild-
ningen än utbildning på grundläggande eller avancerad nivå. En möjlig orsak till det 
kan vara att doktorandhandledning är en mer etablerad företeelse där det vanligen 
krävs utbildning för att betraktas som behörig handledare. Underförstått kan det 
tolkas som att den till kvantitet sett mer förekommande handledningen på grund-
läggande och avancerad nivå i viss utsträckning är en förgivettagen handling som 
enbart kräver egen erfarenhet av att vara handledd för att själv kunna handleda. Den 
forskning som redovisas och som behandlar handledares förhållningssätt i samband 
med handledning hämtas därmed både från student- och doktorandhandledning.  

Bergman och Törnvall (1992) beskriver handledares förhållningssätt som föreskrivan-
de, upplevelse- och erfarenhetsgrundat eller problematiserande. Den föreskrivande 
handledningen är normativ och traditionsstark, i vissa avseenden lokalt bunden 
medan den upplevelse- och erfarenhetsgrundade handledningen kan beskrivas 
som fenomenologisk och mer relationell till sin karaktär. Det problematiserande 
förhållningssättet påminner om Humboldts beskrivning av seminariets disputerande 
praktik, vilken kan ses som ett sätt att utveckla vetenskaplighet eller forsknings- 
anknytning i utbildningen (Björklund, 1991). Mandersson (1996) beskriver i samband 
med doktorandhandledning handledaren som experten, chefen, läraren, forskaren 
eller vännen. En till vissa delar liknande bestämning gör Lee (2008) där handledning-
en beskrivs som styrande, socialiserande, problematiserande, frigörande eller rela-
tionsbyggande. En sammanfattande tolkning av dessa tre olika beskrivningar är 
att handledaren kan uppfattas som den som ska undervisa studenten, den som 
introducerar studenten i en forskningspraktik eller den som värnar om relationen 
med studenten.    

Ytterligare en distinktion gör Franke och Arvidsson (2011) där handledningen av 
doktorand beskrivs som forsknings- respektive relationsorienterad beroende på om 
doktorandens projekt har ett direkt samband med handledarens egen forskning. 
En parallell skulle kunna dras till det självständiga arbetet, handledarens roll och 
handledningens karaktär beroende på handledarens kunskap om det område som 
studenten undersöker. Lönn Svensson (2007) belyser maktaspekter i olika hand-
ledningsstilar. I forskarstilen är handledarens kunskap och erfarenhet överordnad 
den handleddes och handledaren ansvarar för kvalitetskraven. Ledarstilen grundas 
på en idé om en jämställd relation där makten delas, medan ansvaret för resultatet 
ligger på den handledde. I tjänstemannastilen beskrivs makt och ansvar till skillnad 
från de båda tidigare stilarna vara förlagda utanför handledningsprocessen.  

Handledarens sätt att förhålla sig kan växla under en handledningsprocess eller 
variera mellan handledningsprocesser. De förhållningssätt som identifierats i 
redovisade studier får betydelse för handledningens praktik och de kommentarer 
och svar som handledaren ger studenten. 
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DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET I  POLICYPERSPEKTIV
I all högre utbildning lyfts självständighet fram som ett centralt värde utöver forsk-
ningsanknytning, vetenskaplig grund och kritisk skolning. Detta väcker frågor om 
vad det är för typ av självständighet som beskrivs i nationella policytexter i relation 
till studentens självständiga arbete. Enligt högskolelagens mål (SFS 1992:1434, § 8-9) 
innebär självständighet på grundnivå förmåga ”att göra självständiga och kritiska 
bedömningar”, ”att självständigt urskilja, formulera och lösa problem” samt ”be-
redskap att möta förändringar i arbetslivet”. Medan det på avancerad nivå inne-
bär att utbildningen utöver vad som gäller på grundnivå ytterligare ska utveckla 
”studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper” liksom 
”studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer”. Således finns kravet på självständighet inbyggt i examensmålen rela-
terat till färdigheter som naturligt prövas i det självständiga arbetet. Den egentliga 
innebörden av självständighet i genomförandet är dock oklar och knuten till flera 
omgivande faktorer där handledningen är en av dessa.  

Bakgrunden till nuvarande styrdokument är den europeiska överenskommelsen 
om högre utbildning. Utbildningsdepartementets rapport Högre utbildning i utveck-
ling – Bolognaprocessen i svensk belysning (Ds 2004, s. 101) beskriver att det själv-
ständiga arbetet ska betraktas som ”ett viktigt tillfälle för studenten att tillämpa 
vetenskaplig/konstnärlig metod och visa sin vetenskapliga/konstnärliga mognad.”. 
Detta förslag till skrivning antogs av regeringen och finns med i regeringens propo-
sition Ny värld – ny högskola (Prop. 2004/05:162) med tillägget att det ska omfatta 
”yrkesmognad” (s. 102).  

I det självständiga arbetet visar studenten att han eller hon inte enbart har 
inhämtat kunskaper utan också kan tillämpa och vidareutveckla dessa mot den 
grad av självständighet som krävs för att utöva det yrke som utbildningen förbereder 
för eller för att påbörja studier på nästa nivå (Prop. 2004/05:162, s. 102).

En ämnesmässig eller en professionell fördjupning beskrivs som en förutsättning 
för att studenten i ett självständigt arbete ska kunna tillämpa och vidareutveckla 
de inhämtade kunskaperna i den grad som krävs för att utöva yrket eller studera 
vidare (Prop. 2004/05:162). Den kunskap som studenten förväntas utveckla har 
en given relation till användbar kompetens efter avslutad utbildning och examen.  

Den två senaste utredningarna om lärarutbildning ger något skilda beskrivningar 
av det självständiga arbeteti. I Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 
1999:63) betonas vikten av det självständiga arbetets yrkeskoppling. Till exempel 
föreslås det att studenten ska ha ”relaterat sina kunskaper om de kommande 
arbetsuppgifterna till de vetenskapliga teorier studenten blivit förtrogen med under 
utbildningen” (s. 24). Hit hör också att studenten ska utveckla ”förmåga att på 
ett systematiskt sätt reflektera över sina inhämtade kunskaper i relation till den 
kommande yrkesverksamheten” (s. 151). Sammantaget ger skrivningarna en bild 
av att det självständiga arbetet förväntas handla om att utveckla både kunskap 
om vetenskap, pedagogisk och didaktisk kunskap samt utgöra grund för värdering 
inför anställning som lärare eller forskarstudier (SOU 1999:63).  I den efterföljande 
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propositionen En förnyad lärarutbildning (Prop. 1999/2000:135, s. 10) betonas ett 
”självständigt sökande efter och värdering av information”. Studenten ska också 
kunna arbeta självständigt med olika forskningsmetoder för att som blivande lära-
re kunna delta aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete, och självständigt kunna 
reflektera över och utveckla det egna arbetet. Hit hör även att det självstän-
diga arbetet ska förbereda för forskarutbildning. En studie av det självständiga 
arbetets kvalitet några år efter denna reform (Högskoleverket, 2006:47R) visar 
på brister i självständigt ställningstagande, men också i teorianknytning och 
kritisk granskning. 

Enligt betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) som föregick den 
senaste lärarutbildningsreformen beskrivs självständighet i examensmålen som för-
måga att ”kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både 
egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat” (s. 44). Detta ska göras 
utifrån både ett historiskt och internationellt perspektiv, vilket förväntas bidra till 
såväl yrkets utveckling som en ämnesmässig kunskapsutveckling. I propositionen 
Bäst i klassen (2009/10:189) betonas att det självständiga arbetet ska bekräfta de kun-
skaper som studenten har tillägnat sig inom utbildningen som helhet.

Nationella mål och styrmedel fastställer att och varför studenten ska utveckla 
självständighet avseende de kunskaper som ska uppnås under utbildningen och 
användas i det självständiga arbetet. Benämningen av det examinerande momentet 
tydliggör kravet på studentens kompetens. Däremot diskuteras inte innebörden av 
begreppet självständighet och konsekvenser för till exempel handledningen.  

DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET I  LOKAL TOLKNING 
I den lokala lärosäteskontexten tolkas och specificeras kraven på det självständiga 
arbetet utifrån examensordningen, i kursplanemål och bedömningskriterier. I en 
av kursplanerna beskrivs självständighet i samband med att studenten ska kunna 
framställa en rapport och i en annan i samband med att studenten ska kunna för-
fatta en vetenskaplig text, vilket kan få en viss betydelse för handledningen. I en av 
kursplanerna uttrycks självständighet även som självständigt och kritiskt förhåll-
ningssätt till tidigare forskning. Generellt sett beskriver de lokala kursplanerna 
en kunskap som knappast kan uppnås utan självständighet till exempel att studen-
ten ska kunna formulera undersökningsbara frågeställningar inom det aktuella 
kunskapsområdet eller välja vetenskapliga teorier och metoder. Det självständiga 
arbetets olika delar avseende en studie av vetenskaplig karaktär, rapportering av 
studien samt kritisk granskning av densamma utgör kursmål som i nästa fas om-
sätts i kriterier för bedömning. 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I studien har vi valt att utgå från en analytisk autoetnografisk ansats och delar 
av Bernsteins teoretiska ramverk. En analytisk autoetnografisk ansats eller inrikt-
ningii bidrar med redskap för att studera forskarens egna erfarenheter, som i vårt 



UTBILDNING & LÄRANDE 2016 ,  VOL 10 ,  NR 1  75

TEMA:  DEN REFLEKTERANDE HANDLEDAREN – MYT ELLER VERKLIGHET ?
Anita Eriksson & Susanne Gustavsson

fall rör egna erfarenheter och eget agerande i samband med handledning av det 
självständiga arbetet. Vidare är den analytiska autoetnografins mål att utveckla 
teoretiska förklaringar av det som studeras (Anderson, 2006, s. 374; Atkinson, 
2006; Ellis, 2008, s. 445). I autoetnografin är, liksom i annan etnografisk forskning, 
reflexivitet och självreflektivt skrivande ett centralt kännetecken (Andersson, 2008; 
Atkinson, 2006; Ellis, 2004; Ellison & Ellis, 2008). Reflexivitet handlar enligt 
Atkinson (2006) om att etnografiskt inriktade forskare är involverade i de fenomen 
som dokumenteras och att de observationer som görs inte kan göras frikopplade 
från den sociala kontext i vilken de utförs. 

Kännetecknande för autoetnografin är också den nära relationen mellan forskare 
och deltagare, en nära koppling mellan forskarens identitet, valet av studieobjekt 
och en grad av personligt engagemang i förhållande till det fält som studeras 
(Atkinson, 2006). Anderson (2006, s. 375) går ännu lite längre bland annat när 
det gäller forskarens deltagande samt forskarens synlighet i texter som produceras 
inom ramen för den analytiska autoetnografiska forskningsinriktningen. 

Sammantaget lyfter Anderson (2006, s. 378) fram fem karaktäristiska drag inom 
den analytiska autoetnografin; 1) forskaren som en fullständig deltagareiii, 2) ana-
lytisk reflexivitet, 3) forskarens synlighet i den text som produceras, 4) dialog med 
informanterna bortom det egna jaget och 5) teoretisk analys. I studien har dessa 
karaktäristiska drag inneburit att vi som forskare har varit fullständiga deltagare i 
handledningssituationer. Den analytiska reflexiviteten har handlat om att vi har 
strävat efter att förstå våra egna sätt att handleda i ljuset av den kontext som 
ramar in, villkorar och möjliggör de handledningsprocesser som studerats. Detta 
förhållningssätt har också bidragit till vårt sätt att göra oss synliga i texten. Ana-
lysen rör skriftliga kommentarer och svar på frågor under handledningsprocessen 
vilket innebär att empirin består av texter som producerats av studenter och av 
oss som handledare. Dialogen bortom det egna jaget rör snarare dialogen med våra 
egna handledningsprocesser och med varandra som handledare och forskare än 
med studenterna.    

För att kunna förhålla oss till nationell och lokal kontext har vi använt oss av 
delar av Bernsteins (1983, 1999, 2000, 2003) teoretiska ramverk och begrepp. En-
ligt Bernstein styrs den specifika situationen av olika typer av villkor; av olika skäl 
och på olika sätt av de aktörer som medverkar samt av det som sker vid det unika 
tillfället. Sett ur handledarens perspektiv finns här beslut, intressen, traditioner, 
tolkningar och förväntningar relaterade till handledningsuppdraget. Här finns både 
det tydligt uttryckta i form av nationella och framför allt lokala dokument och 
den mer underförstådda och outtalade lokala kontexten. Men även den enskilde 
handledarens egen erfarenhet av att bli handledd, att handleda och att fungera till-
sammans med andra handledare och examinatorer. För att beskriva dessa villkor 
använder Bernstein begreppen vertikal och horisontell diskurs (1999). Vertikal dis-
kurs kan bestå av politiska beslut i form av nationella styrdokument och därmed 
vara utgångspunkten vid granskningar eller utvärderingar. Vetenskapliga traditioner 
kan också ses som exempel på vertikal diskurs. 
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Den vertikala diskursen ramar in villkoren för den lokala kontexten och den 
horisontella diskurs som reproducerar, reproduceras och rekontextualiseras lokalt. 
Handledningen sker i ett sammanhang där det nationella i sin översättning till det 
lokala förmedlar innebörden av och kraven på det självständiga arbetet. Handleda-
rens kommentarer är bundna till vertikal och horisontell diskurs genom att förhålla 
sig till det till synes givna samt till det unika med varje självständigt arbete, vilket 
också kan kräva omtolkning och ompositionering.

METOD 
Empirin består av de textbaserade kommentarer som vi som handledare har gett 
på fyra självständiga arbeten som genomförts inom ramen för lärarutbildning.  För 
studien valde vi ut två arbeten var där vi som handledare hade tillgång till alla 
kommentarer som getts i studentens manus och via e-postkommunikation under 
handledningsprocessen.  I tre av fyra fall har studenterna arbetat i par och i ett fall 
har en student arbetat enskilt. Antalet manusvarianter som studenterna skickat 
för handledning har varierat mellan 8 och 16. Sammanlagt har antalet kommentarer 
på de texter studenter skickat till oss för handledning varierat mellan 231 och 
412 och antalet e-postkommentarer mellan 8 och 31 stycken. I två fall har studenter  
arbetat med sitt självständiga arbete på helfart medan de i två fall har arbetat på 
halvfart. Utöver skriftliga kommentarer har handledare och student/studenter 
träffats för muntlig handledning enskilt och i handledningsgrupp.  

Samtliga studenter som berörs av studien har tillfrågats och gett sitt samtycke. 

Analys 
Karaktären av data innebar att varje kommentar kunde studeras i sin kontext 
vilket var nödvändigt för analysarbetet. Den analytiska autoetnografin innebar att 
vi enbart analyserade de egna handledningarna, att vi genomgående strävade efter 
att förstå motiven för de beslut som fattades i samband med handledning för att 
därmed också kunna reflektera över vår handledarroll.   

I ett första skede gjordes genomläsningar av materialet för att vi därigenom skulle 
få en inledande uppfattning. Därefter gjordes en mer närgången läsning som bestod 
i att identifiera olika typer av kommentarer, vad som kommenterats och motivet 
till respektive kommentar. I detta steg identifierades tre olika typer av kommentarer. 
Dessa typer fick utgöra kategorier i den fortsatta analysen.  I nästa skede av analys-
arbetet jämförde, diskuterade och reflekterade vi över kategoriseringar och motiv 
samt dess konsekvenser. Karaktären av handledningen ställdes sedan mot vår för-
ståelse av innebörden av vertikal och horisontell diskurs så som de är beskrivna i 
relation till studien, men också i relation till hur typerna av kommentarer och dess 
innehåll samt våra motiv förhöll sig till begreppet självständighet och studentens 
möjlighet till detsamma. 

De handledningar som utgjorde studiens data numrerades, Hl 1- 4, för att kunna 
identifieras i resultatredovisningen.
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RESULTAT 
Den närgångna och självreflexiva analys som har gjorts av kommentarerna i sam-
band med textbaserad handledning har resulterat i kategorierna: krav, uppmaningar 
respektive frågor. Dessa kategorier och kommentarernas innehåll speglar dels vårt 
sätt att förhålla oss till handledningen av det självständiga arbetet, dels hur detta 
möjliggör eller begränsar studentens självständighet. Inledningsvis beskrivs de 
identifierade kategorierna tillsammans med vår reflektion över respektive kategori. 
Därefter görs en sammanfattande analys av handledningens konsekvenser för stu-
dentens självständighet. 

Kommentarer i form av krav 
De kommentarer som rör någon form av krav har olika karaktär, ibland uttrycks 
kraven explicit och ibland har de en implicit karaktär. Det explicita kravet är direkt 
och tydligt. Det implicita kravet är tydligt i formuleringen av kommentaren som 
krav; att studenten måste åtgärda, men saknar tydlighet i kommentarens inne-
börd; vad det är studenten ska åtgärda. 

Bland de kommentarer vi har gett på studenters texter förekommer till exempel 
explicita krav på någon typ av förändring. Ett sådant exempel rör studenternas 
beskrivning av teoretisk utgångspunkt och dess användning i studiens analys. 
Studenterna skriver om den teori de tänker använda men inte hur de avser att 
använda den. 

Här är det viktigt att ni betonar att Connells teori kommer att användas för 
analysen av de observationer ni har gjort av pedagogers kommunikation. Koppla 
till ert syfte. Här är det viktigt att ni fokuserar på vad i Connells teori som ni 
kommer att använda er av i analysen, dvs här får ni vara mer rakt på…så att 
läsaren lätt får grepp om vad det är ni tar er utgångspunkt i. Ni måste beskriva 
hur ni förstår Connells teori i perspektivet pedagogers kommunikation med barn 
i förskolan (Hl 3).

För att markera kravet används uttryck som ”här är det viktigt” och ”ni måste”. 
Ett motiv är att läsaren ska informeras och ett annat att studenterna ska förstå 
vad teori betyder och hur teori ska användas i det självständiga arbetet. Ett annat 
exempel på ett explicit krav rör studentens tolkning av en teori samt i anslutning 
till det användning av en referens. Som handledare ställer jag här antingen krav på 
att innehållet tas bort eller förtydligas.  

Om Bergström utgår från/skriver om KASAM är det ok att ha här, men då måste 
det framgå att det handlar om KASAM (Hl 4).

Kommentaren är odiskutabel. Studenterna ”måste” beskriva sin valda teori. Motivet 
i båda dessa exempel är att studenterna måste förstå det som de själva skriver om, 
och som de ska använda och förmedla på ett för sammanhanget rimligt sätt. I båda 
fallen får studenterna viss fördjupad beskrivning av kraven.  

I en annan situation är det studenternas analys och användningen av ett begrepp 
som är i fokus. Jag håller inte med om den analys studenterna gör och markerar 
dels genom att stryka över text, dels genom att uttrycka krav på förändring vilket 
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tydligt signaleras genom användning av versaler. I texten beskriver studenterna att 
barnen i förskolan skjutsar varandra på en cykel och kommenterar detta: 

Förskollärare påpekar motorikutvecklingen som en viktig del av utevistelsen 
samt att de gärna vill använda mer material som främjar den. [Handledarens 
överstrykning] DETTA ÄR INTE MOTORIK. DETTA ÄR NÅGOT ANNAT. 
DET HANDLAR OM EN KUNSKAP SOM ETT BARN KAN FÅ OM MAN 
ANVÄNDER EN CYKEL FÖR ATT SKJUTSA ETT BARN (Hl1). 

Idén med kommentaren är att visa att data synliggör mer än vad studenterna be-
skriver och att få studenterna att upptäcka något nytt i sina data. Överstrykningen 
av texten innebär att studenterna ska ta bort den och med versalerna markeras att 
handledarens kommentar ska beaktas. 

Bland de explicita kraven finns också krav på att studenterna ska beskriva hur de 
har gått tillväga för att öka den egna studiens tillförlitlighet och giltighet:  

När det gäller validitet och reliabilitet, som i kvalitativa studier brukar benämnas 
tillförlitlighet och giltighet så måste ni beskriva vad ni har gjort för att öka dessa 
båda i er studie (Hl 4).

Kommentaren visar att det inte räcker att studenten vet vad något betyder utan 
också ska kunna använda det som beskrivs. 

I vissa fall är den kravställande kommentaren mycket kortfattad, direkt och utan 
förklaring. Denna form av kommentar förekommer till exempel i samband med 
handledning om struktur och språk, ”Ta bort” (Hl 3, Hl 4), ”Flytta till teori”, ”Bygg 
in” eller ”Man kan inte börja en mening med samt” (Hl 1). 

De implicita kraven uttrycks inte lika tydligt. Den lämnar i större utsträckning 
över till studenten att åtgärda kravet än i det explicita kravet. Ett exempel på detta 
är när jag tolkar att studenterna gjort en generell beskrivning av tillförlitlighet och 
giltighet utifrån metodlitteratur, utan att det av texten framgår hur de själva har 
gjort för att den egna studien ska vara tillförlitlig och giltig.  

Gå mer direkt på det som är relevant för er (studie), tala om vad ni har gjort för att 
öka studiens tillförlitlighet och giltighet. Tips på referens Löfdahl (2014) (Hl 3).

Ett annat exempel är den kommentar som ges i samband med att studenten önskar 
återkoppling på innehåll i missiv till informanter. Här ges en kommentar för att få 
studenten att beskriva informanternas rättighet, ”Någonstans behöver du skriva 
något om att deltagandet är frivilligt” (Hl 2). Studenten får veta att det finns krav, 
men inte hur det ska åtgärdas. Även implicita uppmaningar kan i vissa fall vara 
kortfattade och överlämnar till studenterna att förstå vad handledningen avser: 
”Se Syfte och Möjligheter”, ”Glidning” (Hl 1).

Sammanfattande analys  
I kommentarerna ställer vi krav på studenten både vid handledning av själva studien 
och i samband med handledning av text. Kommentarer i form av krav används i 
samband med handledning som berör vetenskaplig tradition, studiens genomförande 
och rapportens innehåll, struktur samt språklig utformning av vetenskaplig text. 
Sett till studentens självständighet så är den helt och hållet underordnad det krav 
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som ställs, däremot får studenten i vissa fall lösa situationen. Handledning i form 
av krav kan jämföras med roller som handledaren som styrande (jfr Lee, 2008), som 
lärare, eller som undervisande (jfr Manderson, 1996). Sett till maktaspekten (jfr 
Lönn Svensson, 2007) uppträder handledaren som överordnad och som den som 
ska ansvara för kvalitetskraven. 

Kommentarer i form av uppmaningar   
En typ av kommentarer kan benämnas uppmaningar. Dessa kommentarer har olika 
karaktär och innehåll. Det har till exempel handlat om att uppmana studenter att 
problematisera, förtydliga eller utveckla alternativt flytta eller ta bort något. När 
uppmaningen gäller studien kan det till exempel handla om informationssökning, 
datainsamling eller analysarbete medan det när det gäller den skriftliga rapporten 
kan handla om textens struktur eller ordval. Uppmaningar skiljer sig från kom-
mentarer i form av krav genom formuleringar som exempel ”tänk på” ”kanske”, 
”jag tror” och ”du kan väl fundera”, det vill säga uttryck som markerar att studen-
ten har ett eget val och ansvar.  Med kommentarer i form av uppmaningar strävar 
vi som handledare på olika sätt, mer eller mindre tydligt eller mer eller mindre 
bestämt efter att få studenten att ta ställning och göra ett val. 

En typ av uppmaning innebär att ge studenterna ett eller flera argument för att 
göra någon form av val eller ändring. Ett exempel på en sådan uppmaning ges då 
jag ser hur studenterna i ett textavsnitt har samlat en mängd referenser. Materialet 
har sorterats in under 19 olika rubriker med upprepningar och överlappningar. Stu-
denterna beskriver inte referensernas relevans och som handledare kan jag heller 
inte se detta.  

Ni har samlat mycket material till er bakgrund, när ni bearbetar den så ha hela 
tiden ert syfte och era frågeställningar i åtanke. Ni får välja bort material som 
inte är relevant för ert syfte och era frågeställningar. Det behövs mer material 
om hur pedagogerna kommunicerat fysiskt och verbalt med barn i påklädnings-
situationer, men också hur pedagoger agerat. Tänk på att det ska vara en röd tråd 
genom hela uppsatsen. Försök hitta 4-5 rubriker som ni kan ha i bakgrundsavsnittet, 
sortera och bearbeta sedan ert material (Hl 3).

Som handledare ger jag handfasta uppmaningar om vad studenten behöver göra: ”ni 
får”, ”det behövs”, ”tänk på” och ”försök”. Uppmaningarna stöds av förklarande 
motiv.

Ett annat exempel på argumenterande uppmaning är när handledaren vill att studen-
ten gör en förändring. Studenten är mitt uppe i analysarbetet och skriver samtidigt 
på en text som så småningom ska utgöra ett resultat. Som handledare intresserar jag 
mig för studiens validitet och ger studenten argument för att justera detta, men också 
göra ett eget val:    

Du kanske ska skruva lite på syftet och den ena frågeställningen. Jag tror du ska 
ha fokus på elevens upplevelse och vilka förutsättningar undervisningen skapar 
och hur eleverna använder den mer än att undersöka om den är bra eller dålig. 
För det är lite så det uttrycks nu. Elevers resultat är ju mer som en bakgrund i 
studien, medan elevens upplevelse är figuren (om man ska tänka hermeneutiskt). 
Du kan väl fundera på det (Hl 2).
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Handledarens uppmaning har karaktär av förslag som studenten har att förhålla 
sig till ”du kanske ska”, ”jag tror”, ”du kan väl”. Studenten får på så sätt ta ansvar 
för sina val. 

Det finns också kommentarer där studenter uppmanas att förtydliga eller utveckla. 
Ett exempel på det förstnämnda är då studenterna bara lagt in materialet i bak-
grundsavsnittet utan att göra någon jämförande analys av innehållet i olika källor. 
Här ger jag en kommentar i syfte att få studenterna att göra denna typ av analys. 
Liknande tankar är markerade i texten och i kommentaren ges också exempel på 
hur ändringen kan genomföras.  

Dessa personer har liknande tankar det går att skriva ihop i texten och så skriva 
fram vad som är lika och olika t ex Harding (), Hirdman () och Haavind () pekar 
alla på att … (Hl 3).

Ett liknande exempel är när studenter ger förslag på selfreportfrågor och i handled-
ningen uppmanas att precisera dessa. Denna uppmaning ges i syfte att jag tror att 
det kommer att förtydliga för informanterna vad de förväntas göra vilket jag menar 
kommer att öka studiens validitet. 

Jag tror att ni ska be dem beskriva en specifik situation där de känner sig nöjda 
med sitt arbete med ett barn som ofta hamnar i konflikt med andra barn… (Hl 4). 

Studenter har också uppmanats att förtydliga distinktionen mellan studiens syfte 
och frågeställningar. Efter flera diskussioner om syftesformulering ger jag som 
handledare också ett konkret formuleringsförslag:

Ett förslag för att få ett mer övergripande syfte: syftet med undersökningen är att 
ur ett genusperspektiv undersöka hur pedagoger kommunicerar med sina förskole-
barn… (Hl 3).

Uppmaningar som rör textens struktur ges till exempel för att få studenterna att 
berätta om avsnittets struktur, varför jag ger ett exempel: ”Forskning om - Miljöns 
betydelse för utveckling och lärande, - Utemiljön” (Hl 1). Uppmaningar handlar 
också om att uppmärksamma studenter på att den skriftliga rapportens utformning, 
innehåll, eller språk behöver utvecklas till exempel ”Anknytningen till er teoretiska 
ram saknas helt och hållet i nuvarande text.” (Hl 4). Eller när motivering till val 
av metod saknas ”Ni har inte motiverat varför den kvalitativa metoden ni har valt 
är relevant till studiens syfte, det behöver ni göra” (Hl 4), eller att uppmärksamma 
studenten på någon språklig aspekt av betydelse i en vetenskaplig text ”Formule-
ring”, ”Upprepning” (Hl 3) eller ”Ordval – talspråk” (Hl 4).

Sammanfattande analys  
Uppmaningen förekommer både i kommentarer av studien och av text. Uppma-
ningen ger en signal om att studenten behöver utveckla, förändra, komplettera 
eller på annat sätt åtgärda något i sin studie eller i manustexten och den kan be-
röra vetenskaplig tradition, studiens genomförande och den skriftliga rapportens 
innehåll, utformning och struktur samt språklig utformning av vetenskaplig text. 
Uppmaningen lämnar över ansvar till studenten, den både möjliggör och för-
utsätter självständighet även om handledningen kan uppfattas som styrande. 
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Motivet till en uppmaning kan vara att låta studenten själv ta ansvar och därmed 
att både stimulera och stödja självständighet. Uppmaningen kan leda till fortsatt 
kommunikation i det att den öppnar för val. Vår roll som handledare tangerar 
både att fungera som lärare, expert och mästare (Mandersson, 1996). Handledaren 
som lärare har dock en mer överordnad och förmedlande roll, medan experten eller 
mästaren i egenskap av sin kunskap och i dialog med studenten vägleder det själv-
ständiga arbetet. 

Kommentarer i form av frågor
Det finns en variation i kommentarer i form av frågor. Till skillnad mot kommen-
tarer i form av krav och uppmaningar så lämnar kommentarer formulerade som 
frågor större utrymme för studentens självständighet. Frågans karaktär kan handla 
om att problematisera, utmana, fördjupa och/eller förtydliga. 

Den problematiserande frågan används till exempel i samband med handledning 
om studiens forskningsfråga eller studiens genomförande. Frågan är öppen och ut-
manande i det att den ifrågasätter eller byter perspektiv. Inför ett första handled-
ningsmöte skriver två studenter att de vill studera utomhuspedagogik och hur det 
omsätts i förskolan. 

Vad menar ni med omsätts? Vad menar ni med utomhuspedagogik? Finns det 
en särskild pedagogik ute och en annan inne? Är det utomhuspedagogik så fort 
barnen är ute eller när förskolläraren har organiserat något ute eller när förskol-
läraren stimulerar barns lek ute (Hl 1).  

Handledningen kommenterar inte studenternas idé om studien i sig, istället startar 
handledningen i de begrepp som studenterna väljer att använda.  Avsikt är att få 
studenterna att fundera över vad som är deras egentliga problemområde. Vad ligger 
bakom orden? Handledningens syfte är både att ge studenterna möjlighet att förstå 
vad de egentligen undrar över och att utmana deras erfarenhet av sin utbildning 
eller hur de uppfattat utbildningsinnehållet. 

I ett annat exempel ställs frågor i avsikt att få studenterna att problematisera och 
fördjupa sin analys av studiens resultat i relation till beskrivningar av pedagogers 
mjukare respektive mer direkta kommunikation med flickor respektive pojkar i 
tidigare forskningsgenomgång. 

Kan förklaringen flickorna fick betraktas som en mjukare form av tillsägelse? 
Medan den direkta tillsägelsen till pojkar skulle kunna spegla ett mer vuxet 
tal???  Kanske går det att vrida och vända lite på detta. Hur var det detta beskrevs 
i ert bakgrundsavsnitt? (Hl 3).

Frågor av problematiserande och förtydligande karaktär har också ställts i syfte att 
få studenten att skapa sammanhang i innehåll eller text. Ett sådant exempel är när 
jag upplever en diskrepans mellan rubrikformulering och textinnehåll, som när 
studenterna valt rubriken ”Forskning om metoder” vilket kommenteras:

Är det en lämplig rubrik? Är det snarare avsaknaden av ”arbetsmetoder” ni skriver 
om i innehållet och dess konsekvenser? (Hl 3). 
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Ytterligare ett exempel på förtydligande rör en strävan efter att få studenterna att 
synliggöra och förtydliga sitt val av data, att uppmärksamma dem på användningen 
av begrepp och att utveckla sin ide och medvetenhet om hur idén eller snarare 
forskningsfrågan hänger ihop med data. Studenterna har förklarat att de tänker 
sig en intervjustudie: ”Studien utgår utifrån ett pedagogperspektiv för att klargöra 
möjligheter och begränsningar av utbudet i förrådet” (Hl 1). Jag använder studen-
ternas uttryck och ställer frågor som kräver förtydligande:  

Handlar det om de begränsningar och möjligheter som redskap och material ger 
eller de begränsningar och möjligheter som förskollärare ser? Det förstnämnda 
kan vara svårt att undersöka med hjälp av intervjuer (Hl 1). 

I ett handledningstillfälle undrar jag vad texten betyder. Även detta exempel syftar 
till studiens forskningsfråga, men nu istället till analysen och resultatet. Frågan 
uppmanar studenten att fundera vidare över sin analys. Studenten undersöker 
elevers sätt att ta del av stödundervisning och har identifierat olika sätt att förhålla 
sig till denna. Nu är den väsentliga frågan vad studenten har funnit i sin studie. 
Med utgångspunkt i texten frågar jag:  

Kan man säga att det finns en till synes given process men att vägen och verktygen 
skiljer sig alltså på vilket sätt man arrangerar eller deltar i en genomgång? Jag 
vill försöka hitta en tydlighet i vad som skiljer vägen till lärande och mönster 
eller arbetsgång (Hl 2). 

Handledningen består av en fråga och en förklaring till frågan. Studenten beskriver 
en del av sitt resultat och jag ställer frågor om vad texten betyder.  

Bland kommentarerna finns också frågor om rapportens utformning i form av 
struktur. Några exempel är när jag vill uppmärksamma studenterna på och förändra 
placeringen av innehåll i relation till rapportens struktur:

Ni har ju någonstans i tidigare textstycken som handlar om att pedagogers sätt att 
kommunicera med barnen påverkar vad de lär, borde inte det in här? /…/ Passar 
inte detta bättre under rubrik giltighet och tillförlitlighet? /…/ Här ställer jag 
mig frågan om inte detta snarare hör hemma under er rubrik analys, vi diskuterar 
(Hl 3).

Sammanfattande analys
Frågor ställs både i samband med kommentarer av studien och av text och har 
berört vetenskaplig tradition, studiens genomförande och rapportens innehåll, ut-
formning och struktur. Jämfört med kommentarer i form av krav och uppmaningar 
så är kommentarerna i frågeform mer öppna till sin karaktär och är den typ av kom-
mentarer som ger studenten den största möjligheten till självständighet. Handledar-
rollen kan här beskrivas som problematiserande och socialiserande (Lee, 2008) då 
frågor har ställts i syfte att få studenter att upptäcka behovet av att problematisera, 
utmana, fördjupa och förtydliga något i studien, i texten eller i rapportens struk-
tur. Sett till maktaspekten kan handledarrollen liknas vid den ledarroll som Lönn 
Svensson (2007) beskriver där ansvaret för resultatet ligger på den handledde.
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 DISKUSSION

Med utgångspunkt i studiens syfte att med stöd i en autoetnografisk ansats identi-
fiera karaktären av den skriftliga handledning som vi som handledare ger studenten 
i genomförandet av det självständiga arbetet, menar vi att följande områden är 
angelägna att diskutera och teoretisera: den vertikala respektive horisontella dis-
kursens inverkan på de kommentarer som ges och motiven till dessa, den lokala 
tolkningen av självständighet i relation till handledning av det självständiga arbetet 
samt handledarens typ av kommentarer kontra studentens möjlighet till självstän-
dighet. 

Handledning utgör en interaktiv process som styrs och påverkas av det Bernstein 
(1999, 2000) benämner som vertikal och horisontell diskurs. Dessa diskurser har 
betydelse för handledarens förhållningssätt samt studentens förutsättningar, intresse 
och motivation. Den vertikala och horisontella diskursen är synlig i de kommentarer 
som ges och de återfinns också i motiven till desamma. Genom dessa diskurser kan 
man säga att handledaren får en form av alibi för sina kommentarer. Detta alibi 
återfinns dels i den vetenskapliga tradition och de examensmål som är styrande i 
den vertikala diskursen, dels genom den horisontella diskursens reproduktion och 
produktion av lokala riktlinjer, traditioner och rutiner rörande utbildningsinnehåll, 
utbildningsupplägg och handledning. Tillsammans ramar dessa diskurser in och 
styr handledarens sätt att handleda. I handledningsprocessen kan handledaren 
och studenten beskrivas som samarbetspartners och i denna process består hand-
ledarens uppgift av att stödja och handleda studenten så att förutsättningar ges att 
kunna visa på förståelse av målen och att synliggöra det i enlighet med rådande 
diskurs (jfr Lee, 2008; Lönn Svensson, 2007). 

De båda diskurserna kan analytiskt särskiljas från varandra, men i handlednings-
praktiken är de sammanflätade genom tolkningar av styrdokument, men också 
genom traditioner och tysta överenskommelser om vad som är riktigt, tillåtet och 
möjligt i det självständiga arbetet. När denna examinationsuppgift dessutom ska 
utgöra tecken på studentens kunskap, utbildningens kvalitet och därmed också 
visa på handledarens kompetens att handleda kan handledningen möjligen tendera 
att ”ta det säkra före det osäkra” och inte ge studenten utrymme att fatta egna beslut 
(jmf Bergman och Törnvall, 1992; Mandersson, 2006; Lee, 2008; Lönn Svensson, 
2007). Den handledning och de olika typer av kommentarer som identifierats är 
ibland ett uttryck för en strävan efter balans mellan att låta studenten både visa 
och utveckla sin egen kunskap och att säkerställa kvaliteten i det självständiga 
arbete som handleds.  En fråga som aktualiseras i det här sammanhanget är i vilken 
utsträckning handledare med utgångspunkt i vår tolkning av de diskurser som 
ramar in handledningspraktiken också handleder på ett sådant sätt att det riskerar 
att begränsa studentens möjlighet till självständighet, nyfikenhet och kreativitet, 
men också kunskap om vetenskaplighet, forskning och yrkesutveckling.  

Något som framstår som problematiskt när det gäller kraven på självständighet i 
högre utbildning är att den egentliga innebörden av begreppet inte är tydligt be-
skrivet varken i nationell eller i lokal policy (jfr t ex SFS 1992:1434;  Ds 2004; Prop. 
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2004/05:162). Både i generella skrivningar och i de nu gällande examensmålen för 
lärarutbildning (SFS 1993:100) finns målet att studenten ska kunna ta del av erfa-
renhet och forskning samt utveckla sin kunskap på ett självständigt, systematiskt 
och reflekterande sätt för att sedan kunna använda den i sin yrkespraktik. I de 
lokala kontexter som har studerats har detta omtolkats och specificerats i form 
av kursmål och bedömningskriterier samt lokala traditioner, som i sin tur sätter 
upp ramar för handledningsprocessen. I lokala kontexter uttrycks kraven på själv-
ständighet explicit i relation till att kunna framställa en vetenskaplig rapport och 
ett kritiskt förhållningssätt. Implicit ställs krav på att studenter också ska kunna 
formulera undersökningsbara frågeställningar och välja vetenskapliga teorier och 
metoder. Hur kraven på självständighet uttrycks lokalt menar vi kan inverka på 
handledningens karaktär vilket i sin tur kan inverka både på studentens själv-
ständighet, och möjlighet till egna val. Detta aktualiserar frågan om hur sättet att 
handleda via kommentarer är ett uttryck för mål i lokala kursplaner och bedöm-
ningskriterier och hur denna styrning i så fall hämmar eller stödjer självständighet.

En reflektion vi gör över de typer av kommentarer som identifieras i studien är att 
de möjliggör eller uttrycker förväntning på olika grad och karaktär av självständighet 
hos studenten; kravet är odiskutabelt, uppmaningen ger visst utrymme och frågan 
lämnar över en stor del av ansvaret till studenten. Handledning innehållande kom-
mentarer i form av krav kan å ena sidan uppfattas som en omöjlig kombinationiv, 
medan den å andra sidan kan ses som naturlig beroende på vilket förhållnings-
sätt handledaren tar sin utgångspunkt i (jfr Lee, 2008; Lönn Svensson, 2007). När 
en kommentar utgör ett krav oavsett om det är explicit eller implicit har hand-
ledningen övergått till ett ej förhandlingsbart budskap som inte lämnar något ut-
rymme för studenten att göra ett självständigt val eller fatta ett eget beslut. Som 
ett resultat av vår analys framträder flera olika motiv till de krav som ställts. Ett 
motiv tar sin utgångspunkt i nationella och lokala krav på det självständiga arbetets 
kvalitet varför vissa aspekter inte är förhandlingsbara. En strävan kan då ha varit 
att kunna ägna tid åt att istället diskutera sådant som är förhandlingsbart. En re-
flektion vi gör är att denna typ av handledning också är en effekt av att studenten 
inte verkar ha den kunskap eller använda sig av den kunskap som utbildningen har 
erbjudit och som kan utgöra verktyg i det självständiga arbetet. En annan tänkbar 
förklaring kan vara studentens förväntan på handledaren som expert vilket kan ha 
betydelse för interaktionen i handledningen (Gustavsson & Eriksson, 2015) 

Till skillnad från krav så ger både uppmaningar, men framför allt frågor ett större 
utrymme för studentens självständighet och för dialog mellan handledare och stu-
dent. Vår reflektion är att handledaren i samband med kommentarer i form av 
uppmaningar eller frågor i högre grad framträder som forskare eller expert (jfr Lönn 
Svensson, 2007; Mandersson, 1996). Handledaren tar då ansvar för studentens pre-
station, men ger också möjlighet för studenten att självständigt agera, göra val 
eller beskriva något då båda dessa former av kommentarer har karaktär av att vara 
problematiserande eller utvecklande (jfr Bergman & Törnvall, 1992; Lee, 2008). 
Handledaren pendlar mellan olika roller eller förhållningssätt vid samma handled-
ningstillfälle. En fråga vi ställer oss är om balansen mellan dessa handledningstyper 
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bidrar till eller hindrar självständighet. Behöver handledaren i så fall vara upp-
märksam på var betoningen i handledningen ligger och hur handledningen därmed 
kan uppfattas av studenten. 

Konklusion
Sammantaget verkar de typer av kommentarer som vi identifierar och de strategier 
som används i mer eller mindre grad tillåta och utveckla studentens självständig-
het. En styrande och undervisande handledning i form av krav skapar troligen inte 
möjligheter för studenten att pröva sina kunskaper, samtidigt som den i vissa fall 
kan vara nödvändig. Handledning i form av uppmaningar och frågor möjliggör stu-
dentens självständiga val och beslut. I en tidigare studie (Gustavsson & Eriksson, 
2015) där vi analyserade studenters frågor fann vi att dessa handlade om krav 
relaterade till vetenskaplig tradition, studiens genomförande, rapportens innehåll, 
utformning och struktur samt, språklig utformning av vetenskaplig text. Typen av 
frågor relaterade alltså i hög grad till det självständiga arbetet som examinations-
uppgift och studenter sökte råd eller bekräftelse kring huruvida arbetets olika delar 
uppfyllde kraven. En jämförelse mellan dessa båda studiers resultat visar att vi 
som handledare tydliggjort det studenter efterfrågat i form av krav men samtidigt 
också strävat efter att och försökt skapa utrymme för studenter att fatta självstän-
diga beslut. En fråga som aktualiseras och som framstår som angelägen att under-
söka och reflektera över är om och i så fall hur studenters respektive handledares, 
men också olika studenters respektive handledares, uppfattning om innebörden av 
självständighet vid genomförandet av ett självständigt arbete skiljer sig åt.

Avslutningsvis menar vi att den analytiska autoetnografiska ansatsen tillsammans 
med delar av Bernsteins teoretiska ramverk är relevant som utgångspunkt även för 
fortsatta diskussioner och reflektioner över både de diskurser som ramar in hand-
ledningspraktiken och handledarens förhållningssätt i samband med handledning 
av studenters självständiga arbeten.  
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analytiska autoetnografiska inriktningen som närmare kopplad till etnografi än den ”evocative 
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HANDLEDNINGENS POTENTIAL , 
EXAMINERINGENS LÅSNINGAR 
– OM UPPSATSMOMENTETS KONFLIKT 
MELLAN FORMATIV OCH SUMMATIV 
BEDÖMNING
Markus Lundström

ABSTRACT
The argument raised in this article stems from the analytical distinction between sum-
mative and formative assessment. While summative assessment demarks a measurable 
fixation of the student’s knowledge level at a given point in time, formative assessment 
instead aims to propel the learning process. Formative assessment becomes particularly 
manifested in the educational moment of supervised essay writing. Continuous and flex-
ible feedback is vital to the art of supervising. This practice of formative assessment is, in 
turn, key to the student’s possibilities for deep learning. A fruitful formula for formative 
assessment and deep learning is to establish a horizontal relationship between supervisor 
and student, what Olga Dysthe has called the partnership model. This partnership relation 
is, as argued in this article, endangered by the examination practice’s constant insertion of 
verticality into the student-teacher relationship. By limiting relational horizontality, the 
examination locks the pedagogical potential that is naturally embedded in the relational 

process of essay writing.
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INTRODUKTION 
Uppsatshandledningen utgör ett unikt moment inom högre utbildning. Formen 
för denna lärandesituation inbegriper regelbunden feedback, skräddarsydd väg-
ledning i syfte att möjliggöra utveckling av studentens förmåga till vetenskapligt 
arbete. Relationen mellan student och lärare, som skapas i och med uppsatshand-
ledningen, utmärks av att handledaren inte är ålagd att sammanställa ett bokstavs-
betecknat betyg. Bedömningen är därmed inte, till skillnad från de flesta andra 
utbildningsmoment, summativ. Istället är uppsatshandledningen successivt åter-
kommande, framåtsyftande och av läraren anpassningsbar, eller formativ. Medan 
den summativa bedömningen – examineringen – syftar till att fixera studentens 
kunskapsnivå genom det punktuella betyget, anger den formativa bedömningen 
hela tiden en rörelse framåt, mot fördjupat lärande. Spänningsförhållandet mellan 
summativ och formativ bedömning, och dess implikationer för studentens möjlighe-
ter till djupinlärning, anger huvudtemat för följande litteraturförankrade diskussion 
kring uppsatshandledningens potential och examineringens låsningar.

FORMATIV BEDÖMNING SOM MÖJLIGHET TILL  DJUPINLÄRNING
Pedagogisk forskning har sedan något decennium utgått från en analytisk indelning 
mellan formativ och summativ bedömning. Feedback är centralt för den forma-
tiva bedömningen, vars direkta syfte är att utveckla studentens kunskapsförmåga, 
medan den summativa bedömningens huvudsakliga funktion är att synliggöra 
studenternas kunskapsnivå genom en standardiserad betygsmall (Harlen & James, 
2005, s. 366-368). I en tongivande artikel av Wiliam & Black (1996, s. 544) anges 
den formativa bedömningen som en delkomponent till betygssättningen, där exami-
nering med andra ord inbegriper både formativa och summativa funktioner.

På senare år har ett flertal studier utgått från Wiliam and Blacks analytiska dis-
tinktion mellan summativ och formativ bedömning (summative and formative 
assessment), där den kanske mest inflytelserika publikationen är Assessment for 
Learning (Black et al, 2003). Efterföljande studier har kommit att fördjupa forsk-
ningen kring den formativa bedömningens särskilda förmåga att främja djupinlär-
ning, eller lärande-för-förståelse (Ruschton, 2005, s. 510; Harlen & James, 2005, 
s. 365; Entwistle, 2009). Denna lärandeform skiljer sig från den ytliga inlärning 
där studenten förvärvar kunskap ämnat för deskriptiv återgivning. Istället syftar 
djupinlärning till att utveckla de färdigheter som behövs för att tillämpa och 
koppla samman olika kunskaper (Harlen & James, 2005, s. 368; Hounsell, 1997, 
s. 1109). Med utgångspunkt i djupinlärningsforskningen blir därmed kategorierna 
formativ och summativ bedömning inte längre komplementära, samverkande delar 
i den övergripande lärandeprocessen, som Maddalena Taras (2009, s. 65-67) före-
slår, utan istället varandras motsats.

Det kanske tydligaste exemplet på när spänningsförhållandet mellan formativ och 
summativ bedömning manifesteras, är det lärande-för-förståelse som artikuleras 
genom uppsatsskrivandet – det självständiga arbete där studentens kunskaper för-
väntas tillämpas. Genom uppsatsskrivandet får studenten möjlighet att teoretiskt 
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reflektera över ett insamlat material, och via framställningen också träning i 
att strukturera dessa tankegångar (Hounsell, 1997, s. 122-123). Uppsatsskrivandet 
förstärker på detta sätt möjligheten till djupinlärning (Todd et.al., 2006, s. 166; 
Svärd, 2013, s. 39-39), och utgör därigenom ett essentiellt moment i den högre 
utbildningens lärande-för-förståelse. Detta illustreras också av att lärare tenderar 
att engagera sig hårt i sin roll som handledare, vilket gör att de på nära håll följer 
studentens produktiva växlingar mellan förvirring och insikt genom arbetsprocessen 
(Todd et.al., 2006, s. 171). Det relationella samspelet utgör, med andra ord, en viktig 
förutsättning för studentens möjligheter till djupinlärning. 

DEN HORISONTELLA RELATIONEN SOM DJUPINLÄRNINGENS 
FÖRUTSÄTTNING
Det samspel som skapas mellan student och lärare i och med uppsatshandledningen 
har av Olga Dysthe (2002, s. 519-524) konceptualiserats i termer av ”partnership”. 
Arbetsprocessen förstås i denna lärandemodell som ett gemensamt projekt, där 
student och lärare har olika roller men delat ansvar för slutproduktens tillblivelse. 
Dysthe kontrasterar denna relationella symmetri mot vertikala modeller för 
undervisning, vilka syftar till att på olika sätt överföra lärarens expertis till 
studenten. Det utmärkande med den horisontella partnership-modellen, som före- 
språkas av Dysthe, är att det dialoga samspelet gör läraren till något av en medfors-
kare, där viktig kunskap produceras i mötet mellan student och handledare (s. 532). 
Med denna epistemologiska utgångspunkt blir själva dialogen central, och därmed 
också symmetrin mellan lärare och student.

Uppsatsmomentet framträder på detta sätt som högst betydelsefullt för studentens 
djupinlärning, genom en arbetsprocess som närs av dialogen med handledaren. 
Handledning av uppsatsstudenter bygger uteslutande på formativ bedömning, kon-
tinuerlig och skräddarsydd feedback, vilket i sin tur skapar vitala förutsättningar 
för djupinlärning. Mot denna bakgrund blir det relevant att ställa den motsatta följd-
frågan: vilka praktiker inom universitetsvärlden kan tänkas motverka den horison-
tella dialog som ökar studentens möjligheter till djupinlärning? Svaret är uppenbart. 
Den huvudsakliga struktur som ständigt återupprättar asymmetrin mellan lärare och 
student, som motverkar relationens horisontalitet, är examineringen. 

Examineringens relationella asymmetri, som begränsande faktor för djupinlärning, 
är fortfarande relativt underforskad. Problemet uppmärksammas i viss mån av Hag-
ström (2005, s 212), men utan att studeras på djupet. Vi kan emellertid utgå från att 
lärande inom högre utbildning generellt sker utifrån det bakomliggande faktum 
att studenten slutligen kommer att betygssättas, fixeras vid en orubblig stämpling 
av uppsatsens kvalitet. I och med att läraren har inflytande över betygssättningen, 
och i vissa fall bär hela detta ansvar, motverkas härmed den för lärandet så viktiga 
symmetrin i relationen mellan student och lärare.

Själva handledningssituationen inbegriper naturligtvis en viss asymmetri i termer 
av specifika kunskaper och färdigheter (Dysthe, 2002, s. 535), något som också 
markeras av de kommunikativa praktiker där studenten skriver och handledaren 
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kommenterar (Lea & Street, 1998, s. 168-170). Men detta meritokratiska förhållande 
skiljer sig från examineringens bedömande funktion. Den betygsättande praktiken 
syftar inte till att fördjupa eller vidareutveckla studentens kunskap, utan istället 
till att frysa kunskapen vid en specifik tidpunkt för att på så vis göra den mätbar. 
Examineringens summativa bedömning står därmed i bjärt kontrast till handled-
ningens formativa undervisningsform. Betygssättningen motverkar den horisontella 
relationen mellan lärare och student.

EXAMINERINGENS LÅSNINGAR
En indikation på att problematiken kring handledningens relationella asymmetri 
redan har uppmärksammats, och i viss mån också adresserats, är den vanligt fö-
rekommande praktiken att handledaren inte betygssätter uppsatsen. Genom att 
separera handledning från examinering skapas större möjligheter för ett symme-
triskt arbetsförhållande mellan student och lärare. Men trots denna arbetsdelning 
har handledaren fortfarande en examinerande funktion, genom att denna ofta 
förväntas göra en summativ bedömning av studentens arbetsprocess. Även om 
examinator framförallt bedömer slutprodukten, den färdiga uppsatsen, bör denna 
bedömning enligt Högskoleverket (1997, s. 47) ta hänsyn till studentens processuella 
insats. Det vanliga förfarandet är därför att handledaren gör en summativ bedöm-
ning av denna arbetsprocess, som sedan examinator väger in i den sammantagna 
betygsättningen (Gustavsson & Hallström, 2005, s. 5). Ett problem med denna 
praktik är att handledaren till viss del bedömer sin egen insats, vilket också under-
minerar kapaciteten i lärarens handledarfunktion (de Kleijn et.al., 2012, s. 925-926). 
Examineringens arbetsdelning brister med andra ord när handledaren förväntas 
inrapportera arbetsprocessen till examinator. På detta sätt motverkar handledarens 
examinerande funktion den för lärandet nödvändiga symmetrin mellan student 
och lärare. 

Ett omvänt problem med examineringens arbetsdelning är att handledarens bedöm-
ning tenderar att negligeras i den samlade betygssättningen. Den examinerande 
bedömningen gäller emellertid framförallt uppsatsens slutgiltiga framställning 
(Penny & Groover, 1996; citerat i Svärd, 2013, s. 49), medan handledaren tenderar att 
fokusera på arbetsprocessen (Kangis & Carman, 2001, s. 8). Separationen mellan 
process och produkt riskerar därmed betygssättningens interna koherens; en moti-
verad och flitig student med påvisad utvecklingspotential kan fortfarande leverera 
en vetenskapligt svag uppsats. Eftersom slutprodukten värderas högre än processen – 
det mödosamma arbete där forskningshantverket utvecklas – låser examineringen, 
återigen, möjligheterna till lärande-för-förståelse. 

HANDLEDNINGENS POTENTIAL
Medan summativ bedömning begränsar studentens möjligheter till djupinlärning, 
innebär formativ bedömning ett förstärkande av samma möjligheter. Handled-
ningen har på detta sätt en unik potential. Uppsatsmomentet besitter en pedagogisk 
sprängkraft i och med den dialogiserade och för studenten anpassade återkopp-
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lingen. Utifrån den här artikelns litteraturförankrade argument – att examinering 
låser handledningens inneboende pedagogiska potential – behövs alltså en kritisk 
diskussion kring hur denna motstridighet i lärarrollen bör hanteras. Generellt 
skulle detta dilemma kunna adresseras genom frigörande av resurser till olika former 
av formativ bedömning som är frånkopplade examineringsprocessen. En konkret 
åtgärd för att undvika låsningar av handledningens potential kunde exempelvis 
vara att studentens processuella utveckling bedöms av en delexaminator, som 
deltar vid handledningsträffarna för att avgöra studentens start- och slutpunkt i 
arbetsprocessen. På så vis skulle handledaren friläggas från det examinatoriska 
ansvaret, vilket skulle främja en mer horisontell lärare-student relation och på så 
sätt förbättra studentens möjlighet till djupinlärning.

Ett samtal fokuserat på åtgärder som förstärker handledningens potential skulle 
emellertid också behöva löpa parallellt med en kritisk diskussion om examine-
ringens roll inom akademin. Det kunde exempelvis vara fruktbart att reflektera 
över alternativa sorteringsmekanismer för antagning till utbildningar på avancerad- 
och forskarnivå, att undersöka möjligheterna till bedömning av kandidater utifrån 
andra kriterier än det bokstavsbetecknade betyget.

Det behövs, med andra ord, ett informerat samtal kring betygssättningens inverkan 
på studentens djupinlärning, parallellt med en kritisk diskussion om examineringens 
själva existensberättigande inom den akademiska världen.
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DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET 
– EN PLATS FÖR EMANCIPATION 
ELLER AUTOMATION?
Daniel Berg

ABSTRACT
Självständighet i arbetet utgör ett högt värderat mål för alla högre utbildningar. I denna be-
greppsanalytiska litteraturstudie undersöks de motstridiga innebörder denna självständighet 
kan ges. Studien framlägger idén att begreppet ”självständighet i arbetet” kan förstås på två 
rent av motstridiga sätt: som automation eller som emancipation. Diskussionen om dessa 
två innebörder förankras dels i en historieteoretisk utläggning om det maskinella arbetets 
utveckling och dels i pedagogik-filosofen Jacques Rancières tankar om demokratins förut-
sättningar. Begreppsanalysens diskussion appliceras därefter på ett mindre urval aktuell 
pedagogisk forskning om handledningen i högre utbildning. I mötet med denna litteratur 
väcks framförallt frågor om dialogismens pedagogiska teori vad gäller självständighet i 
arbetet: skapar dess metoder en emancipatorisk självständighet i Rancières definition – eller 
premierar de snarare det maskinella arbetets fortsatta automation av samhällslivet? Några 
tentativa resultat avslutar studien. Spänningen mellan emancipation och automation i själv-
ständighetsbegreppet tycks inte kunna förlösas bara genom dialogism. Men analysen av litte-
raturen visar samtidigt på att denna rymmer en annan väg mot emancipatorisk självständighet 
i den högre utbildningen, färdig att utforska: den som går genom den känslosamma läraren.
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SJÄLVSTÄNDIGHETENS STATLIGA IMPERATIV
Det finns stora skillnader i hur självständighet i arbetet genomförs inom högre ut-
bildning idag. En skillnad som tas upp i Ola Svärds litteraturöversikt Om examens-
arbetet i högre utbildning från 2013 är den mellan de praktiska och de akademiska 
utbildningarna i allmänhet.1 Annan forskning har visat att en liknande skillnad i 
hur det självständiga arbetet uppfattas och utförs står att finna också mellan olika 
akademiska discipliner.2 

Men från Svärds översikt framträder även en stor enighet när det kommer till själva 
målbilden. Här framhålls hur Högskoleverkets riktlinjer använder ”examensarbete” 
och ”självständigt arbete” som synonymer.3 

Utbildningarnas många övriga skiljelinjer upphör vid målet – och kravet – att arbetet 
ska utföras självständigt.4 Såväl i utbildningen av fiskare som av konstvetare stöter 
vi på det som är utgångspunkten för denna uppsats: den till performativ motsägelse 
gränsande befallningen att utföra arbetet självständigt. Det kunde också kallas 
självständighetens statliga imperativ.

EXAMENSARBETET SOM VETANDETS KROPPSLIGA METAMORFOS
Självständighetens universella vikt i målbilderna kan inledningsvis kanske förstås 
utifrån begreppet det görs synonymt med – examen. Ordet betyder på samma gång 
en vägning och en prövning som ett fullfärdigande och en utgång i det lärda som 
lärd, att ta examen. Studenten genomgår en metamorfos till magister, och samtidigt 
metamorferas själva vetandet i denna process.

Examensarbetet ska visa på den självständighet som uppnåtts i förmågan att utföra 
de handlingar som den tidigare utbildningen visat, illustrerat, förklarat.5 Genom att 
lyckas fortplanta dessa handlingsmönster in i en ny kropp kan disciplinen fortsätta 
verka, de förra lärarnas kroppar förutan. Examensarbetet ska visa hur handlings-
mönstren som lästs upp och lästs in i den föregående pedagogiska fasen nu fått röst 
och kan tala själv. Självständigheten utgör alltså livgörandet av disciplinens eller 
institutionens kunskap.

Skiljelinjerna som löper mellan de akademiska disciplinerna liksom mellan de 
praktiska utbildningarna handlar enkelt uttryckt om frågan om inom vilka ramar 
som kunskapen ska praktiseras självständigt. Detta kan synas som den avgörande 
gränsen för självständigheten i arbetet: frågan om kunskapens vetenskapliga regler 
och samhälleliga situering löper ju här in i ”nyttoanspråken” med de olika discipli-
nernas kunskap, vilket i sin tur är avgörande för att förstå de olika roller de spelar 
i samhällsekonomin och politiken. Jag vill dock undersöka en än djupare verkande 
skiljelinje i begreppet självständighet.

Jag ska genom en begreppsanalys försöka visa att vår typologisering av självständig-
heten kan innebära både människans emancipation – och hennes död genom auto-
mation. Diskussionen i denna analys appliceras sedan i en litteraturstudie av ett 
litet urval forskningslitteratur kring handledning av examensarbeten. Till denna 



96  UTBILDNING & LÄRANDE 2016 ,  VOL 10 ,  NR 1

TEMA:  DEN REFLEKTERANDE HANDLEDAREN – MYT ELLER VERKLIGHET ?
Daniel Berg

litteratur har jag, ledd av begreppsanalysen, ställt frågan: Hur emancipatorisk är 
den typ av självständighet som diskuteras i den pedagogiska litteraturen om hand-
ledning av examensarbeten?

Jag ska i begreppsanalysen närma mig denna fråga från två olika håll: jag kommer 
först att utveckla begreppet automatisering utifrån en ekonomiskhistorisk över-
blick av de arbetsbesparande teknikerna och därefter redogöra för filosofen Jacques 
Rancières teorier om emancipationens relation till pedagogiken.

AUTOMATION – DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET 
SOM ÖVERFÖRD MASKINKUNSKAP
Under industrialismens drygt två hundra år långa historia överlämnades allt mer 
handgrepp, rörelser och logiska slutsatser, liksom allt fler verkställande handlingar 
utifrån dessa slutsatser, till maskiner – de automatiserades. 

Klassiska ekonomer som Adam Smith och Karl Marx såg människans förfall och 
förfrämligande i maskinproduktionen, men de tänkte samtidigt att det var genom 
den fortskridande utvecklingen av dessa produktionsmedel som människan också 
kunde göra sig fri. Människans emancipation – förstådd som frigörelse från någon 
form av underkastelse – föreställdes från och med denna tid i mycket äga rum via 
”Maskinen”.6

För att frigöra allt fler människor krävdes allt mer maskinautomatisering, vilket 
krävde allt mer kunskap om Maskinens rörelselagar. Maskinen blev en modell 
för samhällsvetenskaperna som växte fram, vetskapen om samhället blev en ma-
skinvetenskap. Den politiska ekonomin modellerades på fysikens uppställande av 
mekaniska naturlagar. Auguste Comtes positivism och Jeremy Benthams utilita-
rism gifte sig samtidigt med de ekonomiska modellerna och bildade grunden för 
ett socioekonomiskt vetenskapsprojekt på universiteten.

Automatiseringen av arbetsprocesserna i fabrikerna skapade ett materiellt välstånd 
som direkt kunde knyta samman maskinkunskapens olika delar – naturvetenskap, 
samhällsvetenskap, juridik – med frigörelsen från förtryckande arbete. Kunskapen 
om Maskinen sågs som förklaringen till den växande ekonomin. Denna förklaring 
avhjälpte konflikterna i båda leden av ekvationen – kring fördelningen av välståndet 
och kring maktordningen som maskinkunskapen innebar. 

Tillväxten av ekonomin ses inom nyklassisk ekonomisk teori – som är den hege-
moniska teoribildningen inom ekonomivetenskapen – som avhängig en viss pro-
duktionsfaktors tillväxt: vanligtvis begränsade till arbete, kapital eller kunskap. 
Då imperativet inom kapitalismen är kapitalackumulation och därför tillväxt så 
måste någon av dessa faktorer ständigt öka sitt bidrag till produktionen. Genom 
ökad kunskapsintensitet kan konflikten mellan kapital och arbete teoretiskt sett 
uppskjutas i det oändliga. 

Kapitalackumulationens imperativ blir härigenom direkt överfört som imperativet 
att öka kunskapsinsatserna i ekonomin, dvs. att öka komplexiteten i Maskinen så 
att automatiseringen av arbete kan fortsätta. Att öka ”kunskap” är det universella 
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svaret på bristerna i ett överflödssamhälle och maktlösheten i demokratier, i råden 
från IMF och Världsbanken och från NGO:s världen över. Mer kunskap är alltid 
lösningen. På samma sätt som i fallet med tillväxt behövs därmed inget slutmål för 
produktionen sättas upp, inget golv för konsumtionen läggas, ingen omfördelning 
nu föreslås.

Genom denna process har pedagogiken blivit central. Att överföra kunskap om 
Maskinen till nya människor, så att de självständigt kan arbeta efter dess krav, för-
vandlas till detsamma som att emancipera dem. Pedagogikens problem, att skapa 
självständiga arbeten/are, är följaktligen ett överföringsproblem

Då alla kunskapsdiscipliner på universiteten besitter sin del av kunskapen om 
Maskinens rörelselagar är enligt denna syn alla discipliner emanciperande, de 
har bara olika ramar för var det självständiga arbetet ska utföras, inom vilka av 
Maskinens delar. Det är här diskussionerna om det självständiga arbetets skilda 
implementering och dess olika mätproblem i examensarbetets betygsättning nu 
kan placeras av mig: som förståelsen av det självständiga arbetet som automation. 

JACQUES RANCIERES TEORI  OM EMANCIPATIONEN 
SOM ETT NU-VARANDE
Jaques Rancière framlägger ett radikalt annorlunda emancipationsbegrepp än det 
som ligger i det jag ovan kallar automation. Han anknyter därmed också till den 
långa tradition av misstänksamhet som under industrialismens hela tvåhundraåriga 
historia närdes av den oroande tanken att denna emancipation genom kunskap 
om Maskinens rörelselagar inte var en verklig frigörelse, att människan alls inte 
blev fri. 

Bland idéerna hos de ”misstankens mästare” från denna tid som Ricœur lyfter 
fram finns Marx ideologikritik (det vi tror oss veta är en annan klass vetande), 
Nietzsches kritik mot moralen (det vi kallar kärlek till vår nästa är hat mot våra 
egna liv, uttryckt som ressentiment) och Freuds kritik av medvetandet självt (av-
slöjandet att det vi förstår som våra fria val är strukturerade efter våra obearbetade 
rädslor och begär som barn).7 Kort sagt, ingen människa kan längre lita på kunskapen 
om sig själv.

Under 1900-talet syntetiserar Michel Foucault denna misstankens filosofi till en 
där till och med själva det vetenskapliga kunskapsprojektet med dess frigjorda, 
självständiga arbetare är uttryck för en maktordning, ”viljan till kunskap”. I sin 
heterodoxa historia beskrev Foucault hur den aristokratiska ordningen förvisso 
maldes ner av Maskinens nya produktionsordning, men också hur de kunskaps-
system som byggdes upp runt Maskinen likaledes hierarkiserade människor, i 
vetande och icke vetande, i de som skulle få lära sig av dem som redan visste.

Genealogin till Foucaults begrepp ”viljan till kunskap” går tillbaka till Nietzsches 
”vilja till makt”, och vidare till dennes inspiratör Schopenhauer och hans begrepp 
”viljan till liv”. I denna genealogi ser man genast hur denna kedja av ontologisk 
kunskapskritik genereras i närmast personligt agg mot Hegel, som förkroppsligar 



98  UTBILDNING & LÄRANDE 2016 ,  VOL 10 ,  NR 1

TEMA:  DEN REFLEKTERANDE HANDLEDAREN – MYT ELLER VERKLIGHET ?
Daniel Berg

synen på kunskapen som ett emancipatoriskt projekt, fört inom universitetsvärldens 
och maskinskötarnas tegelväggar.8 

Automatiseringen skapade världens genom tiderna största emigrationsvåg, bort 
från självhushållningens (självständiga) jordbruk, in i de anonyma relationernas 
metropoler, massor, maskiner – in i modernismen. De sociala relationernas hierar-
kier flyttade in i Maskinen, och i de utbildningsinstitutioner som upprätthöll dess 
rörelselagar genom att lära ut dem: så som baracken, fabriken, universiteten. Det 
är utifrån denna syn på kunskapssystemens pedagogiska struktur som Jacques 
Rancières radikala kritik formuleras, och det är i relation till dagens nya automa-
tiseringsvåg av Maskinens rörelselagar som hans kritik vinner sin akuta betydelse 
för den politiska ekonomin.

Rancière tar i flera av sina texter fasta på de motsägelser som finns i den gängse 
pedagogiska emancipationsteorin (som jag i förra avsnittet länkade samman med 
Maskinens ekonomiska historia). Jag utgår här mestadels från några artiklar som 
behandlar just de pedagogiska implikationerna av Rancières annars mer omfattande 
kritik, vilken jag relaterar till på ett mer självständigt sätt.9 

Emancipation genom utbildning på traditionellt vis (och då inkluderas humanistiska 
handledningssituationer på universiteten, vilken är ämnet för själva litteraturstu-
dien) utgör för Rancière en beroenderelation: den som ska frigöras beror av den 
frigörande agenten för sin frigörelse medan frigörelsen, om den genom en lyckad 
kunskapsöverföring verkligen inträffar, lämnar efter sig ännu en beroenderelation 
i form av en skuld till befriaren. 

Motsägelsen som utgörs av att den som frigör står i ett ojämlikt förhållande till den 
som ska frigöras är vidare förutsättningen för att de ska ha en relation överhuvud-
taget. Detta innebär med andra ord att den ojämlikhet som konstituerar själva 
frigörelseprocessen också per automatik medför en fundamental misstänksamhet 
mot de erfarenheter och kunskaper som den som ska frigöras bär med sig in i lärande-
relationen. Studentens frigörelse förstås också som befrielsen från sina tidigare 
erfarenheter.10

Utifrån dessa iakttagelser hos Rancière kan kravet att examensarbetet ska vara 
självständigt ges två helt motsatta innebörder: Man kan för det första antingen se 
denna självständighet som begränsad till en överföring av kunskap in i människan, 
utan att förändra de hierarkiska sociala relationer som följer med maskinåldern. 
Det innebär att frigörelsen med kunskapen som överförs är att Maskinens rörelse-
lagar inlärs så fullständigt att de nu kan utföras automatiskt av den nya kunskaps-
bäraren. 

Om frigörelsen endast sker genom att studenten metamorferas till självständig 
efter handledningen, i form av examen på basis av en betygsatt slutprodukt, så har 
ingen emancipation skett alls enligt Rancières schema. Istället har hierarkin bevarats 
mellan människor, den vunna kunskapen hos den nu inte längre studerande överför 
relationer som underkastar, beroendeskapar och misstänkliggör.
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Det är inte svårt att se hur denna typ av hierarkisering av relationerna inom peda-
gogiken och det jag utvecklat som självständigheten som automatisering, knyter 
an till Rancières diskussion om hur expertsamhället idag har funktionen att 
legitimera ett antidemokratiskt styre. I ett tankeexperiment lyfter han hur demo-
kratin i Aten valde sina ämbetsmän genom lottdragning och därför förutsatte att 
alla som var med i lottningen skulle kunna styra. Det ställde radikala krav på jäm-
likheten överallt i samhället och naturligtvis på pedagogiken (bland dem som fick 
vara med i lottningen). Om denna typ av maktfördelning 

[…] blivit otänkbar för oss så beror det på att vi har vant oss vid att uppfatta en viss 
idé som helt naturlig […] att det första som ger någon befogenhet att ta makten är 
att han har ett begär efter att utöva den.11 

En lika naturlig idé är förstås den att bara vissa har kunskapen att styra. Rancières 
större poäng är att emancipation inte sker sedan genom överföring utan är ett verk 
som måste uppföras på det eviga nuets fundament, det vill säga direkt och omedel-
bart i själva den pedagogiska relationen. 

Rancière ifrågasätter inte kunskap eller överföring i sig: metoder och praktiker, upp-
gifter och teorier, är ojämnt fördelade människor emellan och kunskapsöverföring 
är en självklarhet i alla mänskliga samhällen då arbetsdelning och kommunikation 
är själva den mänskliga artens evolutionära storhet. Därför gör Rancière den rätt 
förvånande uppdelningen mellan vilja och intelligens. 

Emancipation i Rancières tappning förutsätter antagandet om allas lika intelligens, 
medan utbildningssituationen kan böja viljor mot varandra utan att emancipa-
tionen står på spel. En emancipatorisk lärandesituation är en där läraren inte för-
klarar, men insisterar och kräver uppmärksamhet av studentens intelligens. I en 
sådan situation antar Rancière också att själva överföringen, nu emancipatoriskt 
inbäddad, skulle bestå och förbättras:

… what stultifies the common people is not the lack of instruction, but the belief 
in the inferiority of their intelligence.12 

Rancière vänder sig mot den sokratiska metoden att ställa ledande frågor för att 
locka fram immanent kunskap, på samma gång som han lyfter frågandet i sig som 
idealmetod. Skillnaden är att för Sokrates är svaret redan givet, Sokrates vet redan 
och är därför i en överlägsen position (bekräftad av oraklet i Delfi). Han är därför 
omöjligen mannen att emancipera andra. 

Rancières utfrågningar vilar inte på redan kända svar, läraren insisterar endast med 
sin vilja att uppmärksamhet ägnas ett fortsatt frågande i en kedja av typen Vad ser 
du? Vad tänker du om det? Vad kan du göra med det? Svaren är upp till den jämlika 
intelligensen att brottas med och kommunicera till andra lika intelligenser. Rancière 
är tydlig med att denna form av lärande inte nödvändigtvis är den lates val. Det är 
lathetens vilja som ska kuvas, inte dess intelligens. Det är emancipation.
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DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET INFÖR 2000-TALETS UTMANINGAR
Den fortsatta automatiseringen inom den ekonomiska produktionsprocessen under 
2000-talet dramatiserar frågan om självständighet som automation eller emanci-
pation: som frigörelse genom kunskap om Maskinen eller emancipation mellan 
människor. Överföringen av handgrepp och arbetsuppgifter till Maskinen har tidigare 
frigjort människor i hantverken, jordbruket, transportsektorn och industrin från 
deras underkastelse dessa arbetsuppgifter. Det har också gjort att kunskapen om 
maskinerna som nu sköter dessa uppgifter har centraliserats till de vetande, de 
utbildade. 

Den stora massan har genom automatiseringen blivit antingen arbetslösa och 
ovetande i relation till Maskinens skötsel eller också omskolade till att självständigt 
kunna sköta mer kvalificerade uppgifter inom samhällsmaskinen. Hierarkierna har 
flyttat men inte upplösts på samma sätt som det tunga arbetet har gjort. Politiskt 
har ett automatiserat teknokratiskt styre upprättats där representativa demokratiska 
ingrepp tillåts vart fjärde år för att inte släppa in ovetandet i den politiska beslutan-
deprocessen. 

Den fortsatta utvecklingen av det som ofta kallas för den tredje industriella revo-
lutionen – med sina kärntekniker kring kommunikationer och informationsbear-
betning – har möjligheten att göra för de kognitiva yrkeskårerna vad mekanisering, 
motorisering och robotisering gjorde för hantverken, jordbruket, transportsektorn 
och industriarbetet under de föregående två industriella revolutionerna. Utifrån 
svensk data har man beräknat att utvecklingen kan innebära en likvidering av 
upp-emot hälften av dagens arbetstillfällen redan 2030.13  

Det är denna snabba vidareutveckling av industrialismens gamla trender som sätter 
frågan om det självständiga arbetet som automatisering visavi emancipation på sin 
spets. Nu ersätts inte tunga arbeten av Maskinen, nu ska också många med kun-
skapens makt friställas – vinna friheten från sitt arbete. Det är i mina ögon rimligt 
att anta att överföringen av maskinkunskap kan komma att artikuleras som annat 
än frigörande när Maskinen själv övertar kunskapen om Maskinen, när Maskinen 
allt oftare blir läraren. 

Här pekar Rancières radikala förståelse av emancipation mot en vidgad kris för 
demokratin genom den ökande automatiseringen.14 Allt färre är vetande om Maski-
nen och teknokratin själv riskerar att förlora sin demokratiska bas. Alternativet, en 
utlottning av olika ämbeten och styrelseuppdrag skulle under denna sena form av 
industrialism ses som ekvivalent med vansinne, den yttersta formen av okunskap. 
Hur utvecklas den demokratiska krisen ifall förståelsen av självständighet begränsas 
till automation?

Scenariot må vara extremt framställt, men det pekar på resten som redan ingår i all 
pedagogik. Den lyfter fram den del av undervisningen som redan nu inte är en rak 
överföring av hand- och tankegrepp, inte programmerar programmeraren. Produk-
tionens gradvisa automatisering också av de kognitiva yrkena under kommande 
decennier gör uppdelningen av det hegemoniska begreppet ”självständigt arbete” i 
endera automation och emancipation stadigt allt mer relevant.
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Låt mig här som avslutning på den begreppsanalytiska delen av uppsatsen postulera 
i linje med Rancière att denna rest är den emancipatoriska delen av ”självständig-
heten i arbetet”. Jag kallar då den andra typen av självständighet för överföring 
av maskinkunskap in i människor – automatisering. Man får dock inte glömma 
resonemanget ovan att inom den hegemoniska diskursen om frigörelse så förstås 
denna automatisering som synonym med emancipation.

Med en sådan postulering kan jag nu ta upp min ovan presenterade frågeställning 
om hur ”självständigheten i arbetet” kan typologiseras i pedagogisk forskning. 
Nedan följer en litteraturstudie utifrån några exempel på undersökningar där man 
studerat olika handledarmetoders implementering. 

DIALOGEN – PEDAGOGISKT IDEAL I  HANDLEDARRELATIONEN
Ur det lilla urval artiklar som jag använt för att exemplifiera spänningen i begrep-
pet om ”självständighet i arbetet” framträder några få men tydliga mönster.15 Det 
viktigaste är det stora stöd som ges till uppfattningen om att den självständighet 
som ska utvecklas i arbetet ska växa på en jämlik grund i handledningsrelationen. 
Denna samstämmighet råder såväl hos de artikelförfattande forskarna själva som 
hos de flesta handledare och studenter som intervjuas. Jämlikhetens ideala form 
tycks också placeras i dialogen. 

Artikelförfattarna ställer generellt en upp dialogism som ideal i handledarrelationen 
visavi en arketypisk uppifrån-överföringsmodell förstådd som monologism. I flera av 
artiklarna förekommer lärare som har en klart ickedialogisk modell för sin hand-
ledning, där de ser sin roll som rättare av färdiga texter, eller som lärare vilka 
presenterar färdiga frågor och modeller för studenten att fylla i med data. Denna 
form av handledning blir starkt kritiserad av forskarkollektivet i artiklarna som 
undersöks här. 

Med hjälp av en stor mängd refererad forskning kring Mikhail Bakhtins teoribild-
ning om dialogens nytta och nöje förklaras i en av artiklarna ”Participation model” 
som mer modern i detta avseende än de två andra (”Teaching model” och ”Appren-
ticeship model”) då den lyssnar på studentens röst och återger den med sin egen. 
Detta svarar mot Bakhtins grundläggande semiotik, att allt språk är erövrat av den 
talande och omtolkat. Överföringen av information är hos Bakhtin aldrig rak eller 
fullständig, men med en pedagogisk modell som öppnar för dialog underlättas er-
övringen av språk och därmed det inlärda.

Att tidigt sätta igång skrivprocessen ses i denna forskning som det viktigaste sättet 
att skapa en självständighet i arbetet istället för en ensamhet.16 I en annan studie 
lyfter forskarna samma dialogiska ideal i sina slutsatser, att handledaren måste 
vara beredd att släppa in kaos och kosmos på samma sätt som studenten gör vid 
skrivandet av en uppsats och att inför studenten och sig själv vara öppen med sin 
egen okunskap.17 

Samma ideal att engagera studenternas egna röster och sätta dem i dialog men nu 
med varandra, är den pedagogiska idén bakom utvecklingen av grupphandledning 
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i CAS-modellen. Också här är hotet det ”alarmerande antal studenter som känner 
sig isolerade och frånkopplade” i det självständiga akademiska arbetet.18 

Vad som framträder i dessa intervjustudier är alltså en stor vilja från forskarnas 
sida att visa på vikten av dialog mellan student och lärare i handledarrelationen. Men 
ur intervjuerna framträder vissa motsträviga element som stör denna idealmetod.

Dialogen är inskriven som ideal också hos de intervjuade lärarna och studenterna 
som den form vilken passar demokratiska medborgare. Men i varje studie uppdagas 
skavanker i relationerna, en ovilja att delta på de villkor dialogerna förutsätter. 
Trots att man som handledare är villig att beskriva sig som i ”samarbete” med 
studenterna och ser som sin läraruppgift att först och främst vara utfrågare och 
kritiker, inte instruktör, så plågas man av att hålla tillbaka, av att inte läsa igenom 
och rätta slutuppgiften och av att låta studenterna begå ”misstag” och riskera att 
de underkänns eller får lägre betyg.19 

Samma problem – begäret att få lämna instruktioner och svar – dyker upp i den 
kollektiva handledningen såväl som i konversationsanalysen av två handledarfall.20 

Studenter verkar ofta själva känna ett starkt begär efter svar när de istället får frågor 
i en dialog.21 

Utifrån begreppsanalysens uppdelning av självständigheten i automation och 
emancipation kan dialogens form här ses rymma den brist på vilja i Rancières 
specifika mening som är förutsättningen för att dra självständigheten i arbetet från 
automation (genom  enkelriktad kunskapsöverföring) till emancipation. Dialogens 
pinsamma tystnad och slutliga eftergifter åt båda parters begär att överföra svaret 
rymmer lärarens oförmåga att med sin vilja kuva studentens vilja så att denne 
ägnar uppgiften sin fulla intelligens. 

Man kan ur artiklarna uttyda att Rancières ideal om att handledningen av det 
självständiga arbetet ska vara emancipatorisk är väl representerat inom den peda-
gogiska litteraturen. Bakhtins dialogism står hos forskarna som metoden för detta 
ideal där överföringen blir studentens egen, självständiga kunskap. Men den prakti-
serade dialog som dominerar verkar mer dra mot automatiseringens självständighet 
genom kunskapsöverföring. 

Såväl studenter som lärare längtade, trängtade, begärde att få allt förklarat, få rätta 
uppgiften, inte emanciperas utan automatiseras. Låt mig som avslutning ge ett teo-
retiskt perspektiv på detta dialogens något nedslående resultat för emancipationen.

En ur Rancières perspektiv avslöjande formulering kommer i avslutningen på arti-
keln om konversationsanalys, i försöket för att förklara varför ”dialogen” gick så 
dåligt:

In prior research on institutional interaction, it is considered generally advanta-
geous to advice (or feedback) in a position where the speaker has first heard the 
advisee´s views on the issue. This gives the speaker an opportunity to align the 
adivice to these views, to avoid redundant advice, to use cautious formulations, 
and in many ways , to shape the advice so as to minimize resistance […] Such 
strategy can also be used to challenge the student´s views and postion advice in 
an argumentatively advantageous position.22 
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Misslyckandet med dialogen är att överföringen av den redan kända kunskapen 
om maskinen inte kunde smygas in som studentens ”egna” ”påfunna” insikt att 
använda ”självständigt”. Dialogen är Sokrates dialog, kunskapen är makt, och 
misslyckandet är att handledaren mött ”resistance”. Talaren (”the speaker”) här är 
tydligt den som redan vet, studenten är inte en talare, utan en lyssnare (”advisee”), 
en som man av strategiska skäl först ska ”låta” tala, för att minska det emotionella 
motståndet när överföringen av kunskapen väl trängas in. 

För Rancière är motstånd inte något att tämja för att bli självständig i sitt arbete, 
det är platsen för själva emancipationen i arbetet med att lära sig. Utan motstånd, 
utan dissonans, ingen dialog, ingen emancipation. En enpartistat, en Maskin, en 
perfekt överföring. 

Kritiken mot dialogens form i exemplet ovan skulle kunna sägas vara kritiken 
mot en misslyckad dialogism. Men den kan också dras hårdare och riktas mot de 
emancipatoriska förväntningarna på själva den dialogiska pedagogiken. Bakhtins 
semiotik öppnar för att varje inlärning är en omlärning, dialogen omkodar det 
överförda till något nytt och eget. Men, utifrån min begreppsanalytiska modell 
med en tudelning av begreppet självständighet är det lätt att placera också en fullt 
ut lyckad dialog i lägret för automationens självständiga arbete.

THE EMOTIONAL SCHOOLMASTER
Det finns dock ytterligare en tråd att nysta upp från dessa artiklar om dialogen som 
pedagogiskt ideal för det självständiga arbetet. 

I en av de analyserade artiklarna visas hur tre undersökta variabler som antas vara 
viktiga i varje uppsatshandledning (betyg, studentens belåtenhet med undervisning-
en, studentens upplevelse av lärarens delaktighet i inlärningen) alla hade en positiv 
korrelation med ”affiliation”, närhet och känsla av gemenskap med läraren. 23 

Fascinerande nog såg nämnda artikel heller inget tak för effekten från denna obero-
ende variabel: ju mer känslomässigt engagemang desto högre resultat på de beroende 
variablerna. Detta var dock inte sant för studentens upplevelse av lärarens delaktig-
het i inlärningen, upplevd överföring av kunskap, vars inverkan på betygen var 
negativ om det steg för högt. Samma resultat – vikten av att rent strategiskt visa 
medkänsla eller engagemang – återfinns i de andra artiklarna men endast anmärkta 
i bisatser av forskarna.24  

Om denna effekt av inkännande kan knytas till det Rancière förklarar som lärarens 
uppgift att med sin vilja vinna studentens engagemang kanske det är i bisatserna 
vi så får säga oss finna emancipationen i ”självständighet i arbetet”. Kanske är det 
då i studenternas motstånd till den raka överföringens ”dialog” som framtidens 
demokratiska kunskapssamhälle står att finna.

När också överföringen av maskinkunskap automatiserats till maskinerna, kom-
mer kanske dessa bisatsers emotionella ”rest” i handledningen att stiga fram som 
själva utbildningen. Som skapandet av Människan – genom att avskilja henne från 
Maskinen.
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SAMMANFATTNING 
Den här uppsatsen har utifrån iakttagelsen om den pedagogiska samstämmighet 
och det statliga krav som råder att examensarbetet ska utföras självständigt tagit 
sig för att kritiskt granska begreppets djupare liggande innebörd.

Med hjälp av Jacques Rancières teori om emancipation i undervisningen och uti-
från en ekonomiskhistorisk positionering av självständighet som automation har 
begreppet om ”självständighet i arbetet” delats upp i två teoretiska delar.

En analys av ett litet urval forskning om handledning av examensarbeten kom 
fram till att den dialogism som används som pedagogisk idealmodell ofta rymmer 
en längtan efter en rak kunskapsöverföring hos handledningens båda parter. Dia-
logen misslyckas. Mer än så drogs slutsatsen att en lyckad dialogism inte behöver 
innebära att det självständiga arbetet för den skull leder till en emancipatorisk 
situation. En lyckad dialogism kan misslyckas som demokratiskt projekt.

Från analysen av artiklarna föreslogs också att de resultat som visar på hur en 
känslomässigt engagerad lärare främjar inlärningen kan lyftas som den mest 
emancipatoriska pedagogiska praktiken i enlighet med Rancières typologisering. 
Känslomässigt engagemang svarar mot lärarens förmåga att kuva elevens vilja till 
att gripa sig an uppgifterna med sin intelligens. 

Med en pedagogik som rör sig i denna riktning finns kanske möjligheten att både 
lyckas med god kunskapsöverföring och att i automatiseringens tidevarv undgå 
lockelsen att endast skapa en automatiserad kunskap i studenterna. Kanske finns 
då möjligheten att pedagogiskt verka för demokratins ständiga nykonstituering 
vid sidan av den teknokratiska Maskinen.
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1  En kritik internationellt mot examensarbetenas akademisering verkar vara det industriella 
behovet av snabbt skiftande, praktisk kunskap vid maskinerna, där akademisk kunskap inte gör 
nytta. Svärd, Ola, Examensarbetet i högre utbildning, en litteraturgenomgång., Pedagogisk forskning 
i Uppsala 165, Institutionen för pedagogisk forskning, Uppsala universitet 2013, s 34-37.

2  En undersökning visade på hur två helt olika akademiska diskurser inom nationalekonomi 
visavi historia påverkade och gradvis förändrade studenternas förståelse av vad en uppsats 
var – och så ramarna för hur deras ”självständiga arbete” skulle utföras. Nationalekonomin fick 
långsamt fram studenter som skrev positivistiskt, drev en tes med stöd i tidigare forskning, men 
utan relativisering av begrepp, diskussion om ontologier eller lyftande av historiska anomalier. 
Historikerna fick fram ett skrivande där pluriperspektiv var förväntat, frågeställningarna flera och 
lämnades öppnare i bemärkelsen att ingen operationalisering gjordes som avgjort skulle stänga 
frågan som i nationalekonomi. Blåsjö, M., Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer, 
(avhandling för doktorsexamen) Stockholms universitet, 2004. 

Ramarna för naturvetenskapligt ”självständigt arbete” kan anas än snävare än i den 
matematiskt modellerade nationalekonomin genom att en helt standardiserad textmodell 
för uppsatsen används, som ”The IMRaD model (Introduction, Material and method, Results 
and Discussion).” Dysthe, Olga, ”Professors as mediators of academic text cultures: An 
interview study with advisors and masters degree students in three disciplines in a Norwegian 
university”, Written Communication, 19/4, 2002, s 14.

Självständighetens ramar och regler kan förstås variera också inom en och samma institution, 
som min egen, den ekonomiskhistoriska institutionen på Stockholms universitet. Här är såväl 
den nationalekonomiska som den historiska förståelsen av självständighet representerad.

3  Svärd, Ola, Examensarbetet i högre utbildning, en litteraturgenomgång., Pedagogisk 
forskning i Uppsala 165, Institutionen för pedagogisk forskning, Uppsala universitet 2013, s 16.

4  Svärd, Ola, Examensarbetet i högre utbildning, en litteraturgenomgång., Pedagogisk 
forskning i Uppsala 165, Institutionen för pedagogisk forskning, Uppsala universitet 2013, s 43.

5  Jag tvingas här lämna frågan om examensarbetets förmåga att fungera som bedömningsgrund 
för den ”självständighet” den i skrivelserna från HSV görs synonym med. Jag iakttar bara 
att det främst är vid detta mätproblem av självständighet och andra utbildningsmål i 
utbildningen som den pedagogiska forskningen ser ut att hänga upp sig på. Den verkar visa 
på att de politiska styrdokumenten när ett oändligt hopp om att examensarbetet kan vara en 
bedömningsgrund för bland annat självständigheten hos studenten, medan forskare förhåller 
sig mycket tveksamma till att göra en formativ bedömning på ryggen av en skriven slutuppgift. 
Svärd, Ola, Examensarbetet i högre utbildning, en litteraturgenomgång., Pedagogisk forskning 
i Uppsala 165, Institutionen för pedagogisk forskning, Uppsala universitet 2013. Diskussion 
om motsättningen i bedömningen av process och produkt samt politiskt hopp visavi 
forskningsresultat om denna dikotomi exempelvis på sidorna 49, 116, 127.

6  Att på detta sätt konflatera kapitalismens utveckling i stort med dess specifika utveckling 
av produktionsmedlen i riktningen mot allt större andel fast kapital i form samlat i begreppet 
”Maskinen” gör bara delvis av pedagogiska skäl. Jag lutar mig också rent teoretiskt i min 
förståelse av kapitalismens värdetillväxt som i huvudsak maskinell på framställningen av 
denna historia hos två teoretiker: Hornborg, Alf, The Power of the Machine, Walnut Creek, 
2001; och DeLanda, Manuel i War in the Age of Intelligent Machines, New York, 1991, samt i 
den senare A Thousand Years of Nonlinear History, New York, 1997.

Beskrivningarna av kapitalackumulationen som maskintillväxt är mycket olika hos de två 
teoretikerna, Hornborgs ackumulation är framförallt en socialt konstruerad entropi-maskin, 
DeLandas är en deleuziansk machina phylum, mer lik en egen livsprincip. De har dock i 
bilden av ”Maskinen” ett gemensamt drag av intresse just för analysen i denna uppsats. 
Ackumulationsprocessen själv är aktör och subjekt. Människan är inte givet fri denna process, 
risken att hon (redan) är automatiserad är överhängande. 

7  Paul Ricœur, Freud and philosophy: an essay on interpretation, Yale university press, 1977 
(1965), s 32.
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8  Hegels ”historiens list” är förnuftets seger genom världsandens förverkligande. Detta sker 
genom Preussens berömda maskin-kunskap-institutioner: den stående, ”automatiserade” 
armén, forskningsuniversitetet, den upplyste monarken. En särskilt god historik över den 
preussiska arméns automatiserade ”motor-logik” finns just hos den ovan refererade Delanda, 
Manuel, War in the age of intelligent machines, 1991. 

9  Artiklarna som används är: Biesta, Gert, ”A New Logic of Emancipation: The Methodology 
of Jacques Rancière”, Educational Theory, vol. 60, Nr. 1, 2010; Biesta, Gert, ”Learner, Student, 
Speaker: Why it matters how we call those we teach”, Educational Philosophy and Theory, Vol. 
42, Nos. 5-6, 2010

10  Denna inneboende problematik som Rancière lyfter fram återfinns förvisso i de pedagogiska 
diskussionerna sedan gammalt. Det är samma paradox som 1700-talsförfattaren i pedagogik, 
Jean Jacques Rousseau iakttog och löste med sitt berömda uttalande att människor måste 
tvingas till frihet med våld, även när de vill hålla kvar vid gamla kunskaper och relationer, en 
lösning med uppenbara problem i såväl Frankrike som annorstädes ända sedan La Révolution. 

11  Jacques Rancière, Hatet mot demokratin, Hägersten, 2007 (2005), s 42.

12  Jacques Rancière, The Ignorant Schoolmaster, Stanford, California, 1991, s 39

13  För projektioner av svensk arbetsmarknadsutveckling, se Fölster, Stefan, De nya jobben i 
automatiseringens tidevarv, Stiftelsen för strategisk forskning, 2015. De yrken som då står på 
spel är de för nationalekonomer, läkare, apotekare, högre tjänstemän inom all administration, 
lärare, revisorer, alla transportarbetare, också vissa forskningupgifter inom alla discipliner etc. 

Denna globala automatiseringstrend har populäriserats från nationalekonomiskt håll i Andrew 
McAfee och Erik Brynjolfsson uppmärksammade böcker Race Against the Machine,  2011 och 
The Second Machine Age, 2014. Se även Steiner, Christopher, Automate This: How Algorithms 
came to Rule our world, New York, 2012, för en (journalistisk) kartläggning av de redan stora 
omvandlingar som automatiseringen haft på de kognitiva yrkena. 

14  Kampen om arbetstillfällen hårdnar världen över som följd av automatiseringen. Migration 
över landsgränser ökar dramatiskt, över Rio Grande såväl som över Medelhavet. Demokratins 
kris kan ses i hur denna kamp kopplas till kulturella, rasisistiska eller genuskodade diskurser 
hos politiker som Donald Trump, Marie Le Pen och Jimmy Åkesson istället för till diskurser 
om hur maktordningen på arbetsmarknaden – och därmed tillgången på och det reella behovet 
av ännu mer arbete – är strukturerad efter Maskinens logik.

15  Urvalet kommer från studiematerialet i en kurs för handledare på Stockholms universitet, 
där dessa artiklar användes som representativa exempel på nyare implementering av olika 
handledningsmetoder. Artiklarna är: 

Dysthe, Olga, ”Professors as mediators of academic text cultures: An interview study 
with advisors and masters degree students in three disciplines in a Norwegian university”, 
Written Communication, 19/4, 2002; Todd, Smith, Bannister, ”Supervising a social science 
undergraduate dissertation: staff experiences and perceptions”, Teaching in higher education, 
Vol. 11, No. 2, April 2006; Nordentoft, Thomsen, Wichmann-Hansen, ”Collective academic 
supervision: a model for participation and learning in higher education”, Higher education, 
31 October 2012; Vähiläinen, ”Problems in the Research Problem: Critical Feedback and 
Resistance in Academic Supervision”; Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 
53, No. 2, April 2009; De Kleijn, Mainhard, Meijer, Pilot, Brekelmans, ”Master´s theses 
supervision: relations between perceptions of the supervisor-student relationship, final grade, 
percieved supervisor contribution to learning and student satsifaction” Studies in Higher 
Education, 37:8, 23 sep 2012.

16  Dysthe, Olga, ”Professors as mediators of academic text cultures: An interview study with 
advisors and masters degree students in three disciplines in a Norwegian university”, Written 
Communication, 19/4, 2002, s 4-7, 28.

17  Todd, Smith, Bannister, ”Supervising a social science undergraduate dissertation: staff 
experiences and perceptions”, Teaching in higher education, Vol. 11, No. 2, April 2006, s 171-173.
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18  Nordentoft, Thomsen, Wichmann-Hansen, ”Collective academic supervision: a model for 
participation and learning in higher education”, Higher education, 31 October 2012, s 4.

19  Todd, Smith, Bannister, ”Supervising a social science undergraduate dissertation: staff 
experiences and perceptions”, Teaching in higher education, Vol. 11, No. 2, April 2006, s 167, 
169, 171.

20  Nordentoft, Thomsen, Wichmann-Hansen, ”Collective academic supervision: a model for 
participation and learning in higher education”, Higher education, 31 October 2012, s 9-10, och 
Vähiläinen, ”Problems in the Research Problem: Critical Feedback and Resistance in Academic 
Supervision”; Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 53, No. 2, April 2009, 185-201.

21  Dysthe, Olga, ”Professors as mediators of academic text cultures: An interview study with 
advisors and masters degree students in three disciplines in a Norwegian university”, Written 
Communication, 19/4, 2002, s 20.

22  Vähiläinen, ”Problems in the Research Problem: Critical Feedback and Resistance in 
Academic Supervision”; Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 53, No. 2, April 
2009, 199.

23  De Kleijn, Mainhard, Meijer, Pilot, Brekelmans, ”Master´s theses supervision: relations 
between perceptions of the supervisor-student relationship, final grade, percieved supervisor 
contribution to learning and student satsifaction” Studies in Higher Education, 37:8, 23 sep 2012.

24  Nordentoft et al. försöker rädda diskrepansen mellan sin teori om CAS som ett sätt att 
minska ensamheten i det självständiga arbetet med resultaten från dess implementerande 
där många studenter rapporterar utanförskap, med att lärare måste bli ”bättre” på att hantera 
känslorna hos osäkra individer och fånga upp dessa, något som inte definieras  hur det ska 
gå till men ändå förklaras vara ”an essential skill for supervisors”. Nordentoft, Thomsen, 
Wichmann-Hansen, ”Collective academic supervision: a model for participation and learning 
in heigher education”, Higher education, 31 October 2012, s 9

Vähinen påpekar på liknande sätt, i en avslutande mening utan direkt koppling till resten av 
textens temata om ”alignment”, att det kan vara viktigt att erkänna smärtan en student kan 
uppleva av att ge upp på text man skrivit. Vähiläinen, ”Problems in the Research Problem: 
Critical Feedback and Resistance in Academic Supervision”; Scandinavian Journal of 
Educational Research, Vol. 53, No. 2, April 2009, 199.
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