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Opublicerad avhandling i pedagogik för pedagogie magisterexamen.  Sidantal (56.) 

Vasa: Åbo Akademi. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.    

 

Referat (Avhandlingens syfte, problemformuleringar, metoder, respondenter, huvudsakliga resultat, slutsatser) 

 

Syftet med magisteravhandlingen är att ta reda på vad forna lärarstuderande på fakulteten 

för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa har för uppfattning om att 

skriva magisteravhandling. Ambitionen är också att undersöka problematik kring att skriva 

avhandling samt ta fram de positiva aspekterna som arbetet innebär. Skribentens intresse 

av ämnet bottnar i självupplevda svårigheter och motivationsbrist gällande att skriva 

avhandling. 
 

Utgående från syftet har skribenten format tre forskningsfrågor: 

1. Hur uppfattade lärarna inledningsfasen i avhandlingsprocessen? 
2. Hur uppfattade lärarna skrivprocessen? 

3. Vad anser lärarna att man lär sig av att skriva avhandling? 

 

Undersökningen utgår från den fenomenografiska forskningsansatsen och det empiriska 

materialet har insamlats genom enskilda intervjuer med sju lärare. Kriterierna för att 

informanterna skulle få delta i undersökningen var att de blivit utexaminerade lärare från 

Åbo Akademi i Vasa och att de således har skrivit en magisteravhandling i pedagogik. 

 

De semistrukturerade intervjuerna transkriberades i sin helhet och meningskategorisering 

valdes som analysmetod för att få en överblick av det insamlade materialet. Resultaten 

presenteras med stöd av citat från intervjuerna. 
 

Resultaten skribenten erhöll i undersökningen visar att det finns både större och mindre 

problem som en forskare kan stöta på under en avhandlingsprocess. Resultaten visar att ett 

gott samarbete med handledaren är viktigt för en skribent under avhandlingsprocessen och 

att kamratstöd både av medskribenter och andra studeranden kan vara betydelsefullt. 

Resultaten visar också att många av informanterna utvecklades både på ett personligt plan 

och som yrkesmänniska under avhandlingsprocessen. 

 
 

Sökord / indexord enl. tesaurus 
Avhandling, thesis, forskningsbaserad lärarutbildning, research-based teacher education 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden och valet av tema för avhandlingen. Vidare 

presenteras avhandlingens syfte, forskningsfrågor och disposition. 

 

1.1 Bakgrund och val av tema 
 

Det sista en studerande bör göra innan avklarad examen är att skriva en magisteravhandling. 

Efter fem år med pedagogiska studier och praktiker kan det kännas tungt att ta itu med ett så 

omfattande arbete när man är så nära mållinjen. Studier visar också att studerande kan ha svårt 

att se kopplingen mellan det praktiska läraryrket och den teoretiska avhandlingen (Aspfors & 

Eklund, 2017, s. 404; Hanseń m.fl., 2015, s. 17). Somliga kanske redan har hunnit börja jobba 

på sidan om och har ett tight tidsschema, andra ägnar ett helt år i lugn och ro till sin avhandling. 

Oavsett vilket skede den studerande befinner sig i är det en krävande process att gå igenom. 

Lärarutbildningen i Finland har varit forskningsbaserad redan under många årtionden och alla 

lärarstuderande ska genomföra en magisterutbildning, som avslutas med en magisteravhandling 

(Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006, s.31). Lärarutbildningen ska kontinuerligt evalueras och 

forskas kring för att man ska få fram resultat om effektiviteten och kvaliteten av utbildningen 

(Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006, s. 40-4). I den här studien försöker jag ta reda på studerandes 

åsikter om att skriva avhandling och om det finns förbättringsmöjligheter kring processen som 

det innebär.  

 Mitt intresse för ämnet uppkom först och främst ur min egen motivationsbrist och ångest 

för att skriva en avhandling. Medan jag skrev min kandidatavhandling stannade skrivandet upp 

många gånger av ett antal orsaker, av vilka vissa var svåra att identifiera för mig själv, men 

faktum kvarstod; att skriva avhandling är svårt. Under åren vid fakulteten för pedagogik och 

välfärdsstudier har både jag och mina medstuderande suttit många timmar och diskuterat 

problematiken med att hitta ett intressant ämne, ältat skrivkramp och klagat över bristen på 

motivation. År 2015 under jakten på mitt avhandlingsämne, vilket i sig självt var stressande, 

uppstod tanken om att undersöka detta fenomen varför är det så svårt att skriva en 

magisteravhandling? Har alla lika mycket motivationsbrist som jag? Finns det någon som 

tycker detta är roligt? Är det ens nödvändigt för annat än studiepoängen? Frågorna var många 

och med denna avhandling gör jag ett försök att svara på några av dem.  

 Jag kom så långt att jag hann intervjua, transkribera och påbörja teori- och 
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resultatkapitlen när det plötsligt tog stopp. Det var inte förrän 2021 som jag kände att ångesten 

kring att skriva avhandling hade avtagit så pass mycket att jag kunde fortsätta min process. 

Under åren som avhandlingen stod stilla jobbade jag som lärare, trivdes med min tillvaro och 

njöt av glädjen som det fantastiska läraryrket ger en. Men avhandlingen gjorde sig påmind varje 

vår när tjänster skulle sökas och andra kompetenta lärare gick före mig i kön till det jobb jag så 

gärna ville ha. Det var ett nödvändigt ont att avsluta studierna och bli fri från 

avhandlingsångesten jag levt med i så många år. När jag återupptog arbetet med avhandlingen 

blev jag motiverad av de resultat som framkommit i min studie, av vad mina informanter hade 

lärt sig och upplevt under sina avhandlingsprocesser.  

 Eftersom jag hamnade i en så stor svacka medan jag själv gjorde min avhandling blev 

det ännu viktigare för mig att skriva om detta ämne. Jag hoppas att resultaten som framkommit 

i studien kan ge någon annan skribent tröst om den känner likadant, lyfta upp problematik som 

kanske går att lösa och samtidigt peka ut fördelarna och de positiva sakerna med att skriva en 

avhandling. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna avhandling är att ta reda på lärarstuderandes uppfattningar om att skriva en 

magisteravhandling. Ambitionen är också att undersöka problematik kring att skriva avhandling 

samt ta fram de positiva aspekterna som arbetet innebär. Utifrån detta har jag format tre 

forskningsfrågor: 

 

Hur uppfattade lärarna inledningsfasen i avhandlingsprocessen? 

Hur uppfattade lärarna skrivprocessen? 

Vad anser lärarna att man lär sig av att skriva avhandling? 

 

1.3 Avhandlingens disposition 
 

Avhandlingen är indelad i sex kapitel. I kapitel ett, inledningen, presenteras bakgrunden och 

valet av tema för avhandlingen samt presenteras avhandlingens syfte, forskningsfrågor och 
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disposition. I kapitel två, den forskningsbaserade lärarutbildningen, beskrivs lärarutbildningens 

grunder, syften och mål samt avhandlingens roll i utbildningen, och mera specifikt dess roll i 

klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi. I kapitel tre, att skriva avhandling, redogörs för 

avhandlingens skrivprocess, handledning i avhandlingsprocessen samt vad man lär sig av att 

skriva avhandling. I kapitel fyra, metod och genomförande, redogörs för avhandlingens syfte 

och forskningsfrågor, fenomenografi som forskningsansats, intervju som datainsamlingsmetod, 

valet av informanter, hur undersökningen genomfördes, meningskategorisering som 

analysmetod, och avslutningsvis presenteras avhandlingens tillförlitlighet, trovärdighet och 

etiska aspekter. I kapitel fem, resultatredovisning, redovisas resultaten från den empiriska 

undersökningen. Kapitlet är indelat i tre delar enligt mina forskningsfrågor. Kapitel sex, 

sammanfattande diskussion, inleds med en resultatdiskussion där undersökningen 

sammanfattas och relateras till tidigare forskning, uppdelad enligt mina tre forskningsfrågor. 

Därefter diskuteras metoderna som använts och avslutningsvis diskuteras implikationer och 

förslag till fortsatt forskning. 
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2 Den forskningsbaserade lärarutbildningen 
 

I detta kapitel behandlas den forskningsbaserade lärarutbildningens grunder samt dess syfte och 

mål. Vidare beskrivs den akademiska avhandlingens roll i lärarutbildningen och specifikt vid 

Åbo Akademis fakultet för välfärdsstudier och pedagogik. 

 

2.1 Den forskningsbaserade lärarutbildningens grunder 
 

Lärarutbildningen för grundskolan och andrastadiet flyttade till universiteten i Finland år 1971, 

samtidigt som också ämneslärarutbildningen utvidgades med mera pedagogiska studier. Syftet 

med denna förändring var att göra utbildningen i grundskolan och andrastadiet mer enhetlig 

och att utveckla en akademiskt sett hög standard på utbildningen för lärare. Enligt förordningar 

som utfärdades 1979 och 2005 ska alla lärarstuderande genomföra en magisterutbildning, som 

avslutas med en magisteravhandling (Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006, s.31). På 1990-talet fick 

universiteten mera frihet gällande lärarutbildningen och att utveckla egna individuella program. 

Det blev möjligt att ta i beaktande lokala behov och ta fasta på universitetets egna styrkor och 

mål (Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006, s. 32-33). Den finska modellen har senare inspirerat andra 

länder, bland annat Norge som reformerade sin lärarutbildning till magisternivå 2017 (Eklund 

m.fl., 2019 ; Eklund, 2017, s. 6). 

 Lärarutbildning erbjuds i åtta olika universitet i Finland. Efter Bolognaprocessen 2005 

är riktlinjen att all lärarutbildningen ska utgå från ett forskningsbaserat perspektiv och består 

av en treårig kandidatutbildning följt av en tvåårig magisterutbildning (Jakku-Sihvonen & 

Niemi, 2006, s. 35). Den forskningsbaserade lärarutbildningen gör det möjligt för studerande 

att direkt efter avklarat magisterprogram kunna söka in till studier inom doktorandprogram 

(Eklund, 2014, s. 568).  

 Den så kallade Bolognaprocessen fick sin start redan 1998 när Sorbonnedeklarationen 

undertecknades av ministrar för den högre utbildningen i Storbritannien, Tyskland, Italien och 

Frankrike. Syftet med deklarationen var en gemensam harmonisering av de europeiska 

högskoleexamenssystemen. Redan under Sorbonnedeklarationen planerades en ny deklaration 

med avsikten att så många europeiska undervisningsministrar som möjligt skulle underteckna.  

Syftet med Bolognadeklarationen var att förbättra den högre utbildningen i Europas dragnings- 

och konkurrenskraft jämfört med de andra världsdelarna, samt att skapa ett enhetligt område 

för högre utbildning i Europa till år 2010.  Sex delmål framlades för att uppnå detta: tydliga 
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examensstrukturer, enhetliga examensstrukturer, ett system för dimensionering av studierna, 

ökad rörlighet för lärare och studerande, en europeisk dimension i kvalitetsevalueringen och en 

europeisk dimension i den högre utbildningen. (Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006, s. 18; Niemelä. 

2012,s.34).

 Klasslärarutbildningen är en av de mest populära utbildningarna på universitetsnivå som 

erbjuds i Finland och lockar många flitiga och begåvade studerande. Det är få som hoppar av 

utbildningen och de unga lärarna ser yrket som ett livslångt lärande med möjlighet att ständigt 

utveckla sina förmågor. (Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006, s. 34). Den forskningsbaserade 

utbildningen förbättrar lärares professionella utveckling och förbereder dem för framtida krav 

som sätts på läraren, något som ökar intresset för lärarutbildningen hos unga i Finland (Eklund 

m.fl., 2019, s. 77). Enligt Helsingfors universitet1 anses lärarutbildningen i Finland vara 

tilltalande, och har många sökande varje år med liten antagningsprocent (Helsingfors, 2021). 

Antagningsprocenten hålls alltjämt under 20, exempelvis blev 15 procent av de som sökte in 

till en klasslärarutbildning antagna år 2020 (Hansén m.fl., u.å.). 

 

2.2 Den forskningsbaserade lärarutbildningens syfte och mål 
 

Ett av målen med lärarutbildningen är att studerande ska utveckla kritiskt tänkande och kunna 

argumentera för sina handlingar och val (Eklund m.fl., 2019, s. 87; Eklund, 2019, s. 7). Den 

forskningsbaserade utbildningen kännetecknas av fyra ledord: forskningsledd, 

forskningsorienterad, forskningsbaserad och forskningsinformerande. Forskningsledd 

utbildning innebär att undervisningen baseras på forskningsgrundad kunskap, både egen och 

andras forskning. Forskningsorienterad utbildning innebär att undervisningen integreras med 

forskning, att man lär sig om forskningsmetoder och hur kunskap blir till. Forskningsbaserad 

utbildning innebär att studeranden själva får öva att genomföra studier i form av kandidat- och 

magisteravhandling. Den forskningsinformerande aspekten innebär att studerande lär sig 

diskutera forskning tillsammans med sina medstuderande och lärare på seminarier (Eklund 

m.fl., 2019, s. 81).  

 Lärare behöver ha en djupgående kunskap om de senaste framstegen i forskningen kring 

de ämnen som de undervisar, utöver kunskap om den senaste forskningen kring 

undervisningsmetoder, för att kunna utveckla och anpassa undervisningen efter varje elev och 

                                                           
1 https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/sok-till-kandidat-och-
magisterprogram/antagningsstatistik 
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dennes inlärningsmöjligheter. Lärarutbildningen ska evalueras och forskas kring för att man 

ska få fram resultat om effektiviteten och kvaliteten av utbildningen. Målet är att lärarna ska ha 

en analytisk och öppensinnad attityd i arbetet, och kunna dra slutsatser och beslut grundade på 

erfarenhet och observationer och kunna utveckla sitt arbete systematiskt (Jakku-Sihvonen & 

Niemi, 2006, s. 40-41; Hansén m.fl., 2015, s. 12; Aspfors & Eklund, 2017, s. 403). Hela 

undervisningsprogrammet ska vara baserat på den senaste forskningen och uppdateras vartefter, 

därför ska alla lärarutbildare ha doktorerat och studeranden bör vara kvalificerade för forskning 

(Hansén m.fl., 2015, s. 16). Lärarutbildningen i Finland har evaluerats ett flertal gånger under 

åren, och resultaten visar att forskningen spelar en stor roll i utbildningens framgång. 

Kombinationen av forskning, att skriva en magisteravhandling och andra inslag av 

forskningsmetoder inom lärarutbildningen har visats vara bland de bästa komponenterna i 

lärarutbildningen i Finland. (Niemi & Kohonen, 1996). 

 

2.3 Avhandlingens roll i lärarutbildningen 
 

De forskningsbaserade avhandlingarna som skrivs både på kandidat- och magisternivå är högst 

relevanta för läraryrket. Att arbeta med en avhandling ger studeranden färdigheter inom 

datainsamlingsmetoder, analytiskt tänkande, tolkning och utvärdering av texter, som är 

användbart för den reflekterande läraren (Eklund, 2014, s. 568; Eklund, 2019, s. 6). Under 

arbetets gång ska den studerande kunna tillämpa sina ihopsamlade kunskaper och visa att denne 

har lärt sig utföra vetenskapliga arbeten genom att tillämpa vetenskapliga metoder samt kunna 

presentera sina resultat på ett sakligt, språkligt korrekt, logiskt och moget sätt. 

Magisteravhandlingen kallas också ibland för lärdomsprov eller mogenhetsprov eftersom den 

studerande bland annat visar hur denne har mognat under studietiden. (Nyberg & Tidström, 

2012, s. 33). Målet med att studera både kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner är att 

studeranden ska lära sig att identifiera och analysera problem som kan uppstå i det framtida 

yrket. Studierna i forskning mynnar ut i en magisteravhandling, ett helt eget autentiskt projekt 

där studeranden formulerar ett problem, självständigt letar efter information och samlar in data 

relaterat till problemet, relaterar till tidigare forskning och presenterar resultaten i en 

avhandling. (Jakku-Sihvonen &Niemi 2006, s. 37). En forskningsorienterad utbildning stöder 

den studerande i att använda analytiska verktyg som behövs för att dekonstruera problemet och 

hitta lösningar (Aspfors & Eklund, 2017, s. 403). Avhandlingsarbetet stöds av 

metodologikurser och seminarier, samt handledning både individuellt och i grupp (Hansén 
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m.fl., 2015, s.  12)  

 Flera studier har gjorts angående studerandes tankar kring den forskningsbaserade 

utbildningen och att skriva avhandling, specifikt kring studerandes svårigheter att knyta an den 

akademiska avhandlingen till praktiskt lärararbete. (Hanseń m.fl., 2015, s. 17 ; Aspfors & 

Eklund, 2017, s. 404). Examensarbetet kan också skapa oro bland studerande för att det för 

många innebär ett helt nytt sätt att fungera, och därmed är studerande oroliga för att de inte ska 

klara av det. Man kan se examensarbetet som en utmaning och stegvis lära sig de nya typerna 

av arbetssätt. "När du lärde dig köra bil var det inte viktigast vart du körde, utan att du lärde dig 

förmågan att köra. Att du utvecklar dig själv och din förmåga att forska är minst lika viktigt 

som det du åstadkommer i din uppsats eller ditt examensarbete." (Nyberg & Tidström, 2012 s. 

35).  

 För en akademisk examen krävs ett examensarbete. Examensarbetet en viktig 

förberedelse för de uppgifter man ska utföra i det stundande arbetslivet. I det framtida yrket 

som lärare och dess krävande arbetsuppgifter krävs bland annat att man ska kunna arbeta 

självständigt, tänka kritiskt och med hjälp av olika metoder kunna ta fram trovärdig information 

och granska information kritiskt. En avsikt med att skriva en magisteravhandling är att 

skribenten ska växa och utveckla kunskaperna inom dessa områden och således kunna tillämpa 

sina kunskaper i det framtida yrket. (Nyberg & Tidström, 2012, s. 5-6; Eklund, 2019, s. 8).   

 

2. 2. 1 Avhandlingen roll i klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi 

 

All lärarutbildningen ska utgå från ett forskningsbaserat perspektiv och består av en treårig 

kandidatutbildning följt av en tvåårig magisterutbildning (Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006, s. 

35) Det huvudsakliga ämnet är pedagogik och inom den ramen skrivs också kandidatavhandling 

och magisteravhandling (Aspfors & Eklund, 2017, s. 403). Följande upplägg har länge följts 

vid Åbo Akademis fakultet för välfärdsstudier och pedagogik i Vasa gällande kandidat- och 

magisterutbildningen. Studerande läser inom ramen för kandidatexamen 180 studiepoäng, 

varav 60 studiepoäng är grund- och ämnesstudier i pedagogik, 25 studiepoäng är 

biämnesstudier, 60 studiepoäng är ämnesdidaktiska studier, 5 studiepoäng i finska och 20 

studiepoäng i Akademiska studiefärdigheter.  Kandidatavhandlingen ingår i ämnesstudier i 

pedagogik och omfattar 10 studiepoäng. Inom ramen för magisterexamen läser studeranden 120 

studiepoäng, varav 60 studiepoäng är fördjupade studier i pedagogik, 45 studiepoäng är biämne 
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eller valfria studier, och 15 studiepoäng är forskningsmetodik och praktik. 

Magisteravhandlingen ingår i de fördjupade studierna i pedagogik och omfattar 30 studiepoäng 

(Eklund, 2019, s. 7; Studiehandbok 2020-2022). Direkt efter avslutat magisterprogram kan 

studerande ansöka om att doktorera inom ämnet pedagogik (Aspfors & Eklund, 2017 s. 403; 

Eklund, 2019, s. 7). 
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3 Att skriva avhandling 
 

I detta kapitel redogörs mål och syften med att skriva en avhandling, vilka lärdomar som kan 

tas från avhandlingsprocessen samt nyttiga saker att tänka på när man skriver sin avhandling. 

Vidare redogörs också för skribentens och handledarens rättigheter och skyldigheter i 

samarbetet mellan dem. 

 

3. 1 Avhandlingens skrivprocess 
 

Att skriva en avhandling innebär för många skribenter ett helt nytt sätt att tänka och arbeta, en 

helt ny sorts självständighet som inte träffats på under andra uppgifter under studietiden. Syftet 

är att man ska lära sig arbeta självständigt och använda sig av det man lärt sig i kurserna under 

studieåren. Det krävs att man kan utföra vetenskapligt arbete, tillämpa vetenskapliga metoder 

och redovisa de resultat som framkommit på ett överskådligt sätt. Utöver detta är kritiskt 

tänkande en stor del när resultat och metod diskuteras (Nyberg & Tidström, 2012, s.34 ; 

Denscombe, 2017, s. 20). Det viktigaste med att skriva en avhandling är inte själva 

slutprodukten, utan den utvecklingsprocess som skribenten genomgår under arbetets gång. I 

avhandlingen behöver skribenten nödvändigtvis inte producera och presentera ny kunskap, 

snarare handlar det om att skribenten kan påvisa att denne har lärt sig hur man ska gå tillväga i 

en forskningsprocess och att hen behärskar de arbetssätt som krävs för att samla in och 

presentera ny och trovärdig kunskap (Nyberg & Tidström, 2012, s.35).  

 "Tänk att det bara är ett examensarbete - ord och text - det finns många andra viktiga 

saker i livet!" (Nyberg & Tidström, 2012, s. 18) Det är till fördel att göra upp en egen tidsplan 

där även andra studier och fritid beaktas när man påbörjar sin avhandlingsprocess. Man kan 

som skribent sätta upp delmål och belöna sig själv vartefter dessa uppfylls. Det är viktigt att 

avsätta tillräckligt med tid för varje moment för att undvika stress eller överansträngning. Det 

är bra att ta pauser i arbetet, motionera och att sova tillräckligt för att man som människa ska 

må bra också under tiden man skriver avhandling (Nyberg & Tidström, 2012, s. 20).

 Enligt Åbo Akademis avhandlingsguide kan arbetet med avhandlingen delas upp i två 

delar; lärande-/skrivprocessen och forskningsuppgiften inklusive den färdiga produkten, med 

betoning på lärprocessen. Det är viktigt att skribenten redan från början vet vad som förväntas 

när avhandlingsprocessen påbörjas och detta ska förmedlas av handledaren som utsetts för 

skribenten. Skribenten har rätt att få information och råd angående metoder, vetenskaplig 
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textproduktion och ämnet i sig av handledaren, med komplettering av seminarier för 

avhandlingsskrivande. Skribent och handledare skriver en överenskommelse för hur processen 

med avhandlingen kommer att gå till, där skribenten intygar att förbereda sig inför och aktivt 

delta i handlednings- och seminarietillfällen, fördjupar sig i överenskommet material och 

skickar in egenproducerade texter i god tid. Den studerande har rätt till individuell handledning 

och kommentarer på avhandlingstexten enligt överenskommet sätt. Genom att delta i seminarier 

och aktivt ta del av kursmaterial, samt genom diskussioner med handledare, lär sig skribenten 

också själva utformningen på avhandlingen som ska gå efter ett visst mönster (Forsknings- och 

utbildningsservice, lärandestödet, 2021, s.12).  

 Man kan välja att skriva avhandlingen ensam eller i par med någon. Åbo Akademi 

rekommenderar numera att skriva magisteravhandling i par. Det kan vara bra att skriva 

tillsammans med någon som man vet att man kan samarbeta med och helst känner sedan 

tidigare. De två som skriver tillsammans bör komma överens om tidsplan och särskilda 

arbetsområden, vilka arbetssätt de använder sig av och vad slutmålet är. En medskribent kan 

både inspirera, motivera och lära en genom processen (Nyberg & Tidström, 2012, s. 17-18; 

Forsknings- och utbildningsservice, lärandestödet, 2021, s. 10-11). I en norsk studie visar 

resultaten på att det kan vara tungt att skriva tillsammans med någon men också väldigt givande. 

Resultat visar att studerande har lärt sig att samarbeta, vilket är en stor del av det framtida 

läraryrket; att kunna samarbeta med kollegor och kunna ta sitt eget ansvar att arbetsplatsen 

fungerar (Jakhelln m.fl., 2016, s. 204). 

  

3.2  Handledning i avhandlingsprocessen 
 

Lärarutbildare har ansvar för att guida studerande genom den forskningsbaserade avhandlingen, 

men det primära målet är inte själva avhandlingen utan fokus sätts mera på processen som den 

studerande går igenom. Inom processen ska handledaren hjälpa den studerande att upptäcka de 

egna intellektuella förmågorna och förbättra dem både genom individuell handledning och 

grupphandledning (Jakku-Sihvonen, 2006, s. 37).  

 Alla som skriver en avhandling ska få möjlighet till uppmuntran, stöd och metodisk 

handledning i form av en projektgrupp, där projektledaren och handledaren fungerar som 

rådgivare. Det är skribenten själv som bestämmer hur denne går tillväga och ansvarar för sina 

egna beslut. Målet är att skapa självständiga forskare (Strannegård, 2003, s. 26). Det finns 

varken manualer eller böcker som enkelt berättar hur man snabbt bygger ihop en avhandling. 
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Handledaren sitter inte på några direkta svar på hur man skriver en avhandling, istället är en 

handledares uppgift att guida skribenten efter bästa förmåga genom dennes process  

(Strannegård, 2003, s. 170).  

 Enligt Åbo Akademis avhandlingsguide utser den ämnesansvariga på fakulteten en 

handledare för varje avhandlingsskribent. Handledarens uppgift är att skriva en 

överenskommelse med skribenten om hur examensarbetets process ska gå till, stöda skribenten 

under arbetsprocessen och tillsammans med skribenten komma överens om examensarbetets 

innehåll (Forsknings- och utbildningsservice, lärandestödet, 2021, s. 16). Skribenten är inte 

bunden till enbart projektledaren, eller handledaren, utan kan också  rådfråga andra sakkunniga 

inom området. Projektledaren och handledaren, som själva har erfarenhet av forskning, ska 

hjälpa skribenten att kritiskt granska och bedöma avhandlingen. Skribenten uppmuntras att 

rådfråga handledaren om något känns osäkert och rekommenderas att hålla enskild kontakt även 

utanför projektgruppen. Det är dock skribentens uppgift att ta kontakt med handledaren och ska 

inte förvänta sig att handledaren söker upp skribenten. Målet är att skapa självständiga forskare 

(Nyberg & Tidström, 2012, s. 57-60).  

 Den första tiden i samarbetet mellan handledare och skribent kan vara lite ur balans för 

båda parter. Handledaren vet inte vad den kan förvänta sig skriftligt av skribenten, och 

skribenten kan ta illa upp av kommentarer på den producerade texten. Med tid och tålamod 

synkroniseras faserna småningom och samarbetet mellan båda parter fortskrider smidigare 

(Strannegård, 2003, s. 33). Handledaren är en viktig samarbetspartner under skrivprocessen och 

vill gärna att den studerande gör ett gott arbete. Det är väsentligt att handledaren är uppdaterad 

med vad skribenten jobbar med och ska konsulteras innan större avgörande beslut tas (Nyberg 

& Tidström, 2012, s. 61). För en fungerande relation mellan handledare och skribent kräver 

tillit att båda parter gör sitt bästa för att uppnå ett lyckat resultat. Förutsatt att skribenten är väl 

insatt i sitt ämne och är villig att jobba hårt, kan en relation där skribenten vågar säga ifrån bli 

en både inspirerande och rolig typ av handledning. Om båda orkar lyssna och ta varandras 

argument på allvar kan man gemensamt utveckla arbetet och producera värdefulla resultat 

(Strannegård, 2003, s. 207). 

 Avhandlingsskrivandet kan vara en psykiskt påfrestande process som ifrågasätter både 

meningen med det akademiska livet och ens eget människovärde, bland annat när handledaren 

kritiserar skribentens texter. Det är viktigt att båda parter är medvetna om att det är en process 

som går upp och ner, lite som en berg- och dalbana, och inte en enkel dans på rosor fram till 

slutdestinationen. Man börjar inte med en dålig avhandling som efter bearbetning blir bra, utan 

lär sig nya moment längs vägen; vissa bättre och andra sämre vid första försöket (Strannegård, 
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2003, s. 33-34).  

 I början av avhandlingsprocessen kan handledaren gärna redovisa vad förväntningarna 

är av skribenten och vilka kraven är för en godkänd avhandling. Handledaren rekommenderas 

att konkretisera avhandlingsarbetet med exempel på godkända avhandlingar i liknande ämnen 

som skribenten kan bekanta sig med. Handledarens uppgift är också att tillsammans med 

skribenten beräkna tidsdisponeringen utgående från avhandlingens omfattning och yttre 

faktorer så som seminarium och bedömningsprocesser (Forsknings- och utbildningsservice, 

lärandestödet, 2021, s. 16; Nyberg & Tidström, 2012, s. 63-64).  

 Vid val av ämne kan handledaren föreslå ett ämne för skribentens avhandling, men 

skribenten uppmuntras att själv ge förslag. Numera skrivs de flesta avhandlingar inom 

befintliga forskningsprojekt och studeranden anmäler sig själva till den projektgrupp som de 

önskar skriva inom (Eklund, 2019, s. 9). Handledarens uppgift är att bedöma om skribenten idé 

är genomförbar och diskuterar upplägget för avhandlingen med skribenten. Utöver handledaren 

kan även seminarie- eller projekthandledare, medstuderande och examinatorn ge synpunkter på 

avhandlingen under arbetets gång och handledaren hjälper skribenten med vilka synpunkter 

som kan anses relevanta för avhandlingen (Forsknings- och utbildningsservice, lärandestödet, 

2021, s. 17).  

 På vilket sätt responsen från handledaren kommer att ges bestäms med fördel på 

förhand. Handledarens uppgift är att läsa skribentens texter och ge konstruktiv kritik vartefter 

arbetet framskrider. Det kan vara till fördel om handledaren på förhand klargör hur ofta texterna 

ska lämnas in för respons och tidsramen för responsen. (Nyberg & Tidström, 2012, s. 58). 

 I slutskedet är handledarens uppgift att göra en sista kontroll av avhandlingen och ge 

klartecken för inlämning. Handledningsprocessen anses som avslutad när skribenten har sänt in 

avhandlingen för plagiatgranskning och är därmed inlämnad för bedömning (Forsknings- och 

utbildningsservice, lärandestödet, 2021, s. 18). 

 

3.3 Lärdomar av att skriva en magisteravhandling 
 

Att bli lärare handlar om att kunna identifiera sig med lärarprofessionen, att hitta sin egen 

läraridentitet, och den processen utvecklar studeranden under hela studietiden. Utveckling av 

olika former av kompetens och kunskap kräver olika arbetsformer och möten med andra i 

samma profession. Det är samspelet mellan arbetsformerna som skapar professionella 

handlingar och beslut (Jakhelln m.fl., 2016, s. 198).  
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 Studier visar att studerande under avhandlingsprocessen får fördjupad kompetens kring 

det ämne de valt att forska i, som i sin tur ger en trygghet inför det framtida yrket. De olika 

moment som görs under avhandlingsprocessen bidrar alltså till att de utvecklas som lärare 

(Jakhelln m.fl., 2016, s. 202; Antonsen m.fl., 2020, s. 112). Studerande utvecklar också 

kompetenser i att reflektera kring sin egen insats, ett genomgående tema i läraryrket där man 

hela tiden ska reflektera och utvärdera sin egen undervisning (Bjørndal m.fl., 2020, s.10-11). 

För vissa bidrar forskningsarbetet till förberedelse och nya handlingar i klassrummet medan det 

för andra fungerar som ett verktyg till självinsikt (Bjørndal m.fl., 2020, s. 14). Studier visar 

också att studerande har lärt sig att styra sitt eget arbete, lägga upp tidsplaner och stå på egna 

ben, vilket är viktigt inför kommande undervisningsplaneringar i läraryrket. Studerande har 

också känt stolthet i att ha genomfört ett meningsfullt arbete (Jakhelln m.fl., 2016, s. 205). 

 Resultat från en undersökning gjord vid Åbo Akademis universitet visar att studerande 

i början av forskningsprocessen har svårt förstå begreppet forskningsbaserad utbildning och 

vad det går ut på, men att flera positiva lärdomar plockas upp längs vägen. Kunskap i ämnet 

som forskats i, bättre språkbruk, förståelse och förmåga att utföra självständiga studier och 

glädje av att ha bidragit till något nytt är en del av de positiva aspekterna som framkommer i 

studien. En av de negativa aspekterna som framkommer är att den teoretiska avhandlingen är 

en så stor del av en praktisk utbildning, vilket tyder på att det finns förbättringsmöjligheter inom 

avhandlingsskrivandet. Förslagsvis att skapa projekt ute i skolorna och klassrummen för att 

studeranden ska kunna koppla det teoretiska till det praktiska (Hanseń m.fl., 2015, s. 17). Andra 

studier stöder också dessa resultat (Eklund m.fl., 2019, s. 86-87). 
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4 Metod och genomförande 
 

Syftet med avhandlingen är att undersöka vad forna lärarstuderande på fakulteten för pedagogik 

och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa har för uppfattningar om att skriva 

magisteravhandling. Ambitionen är också att undersöka problematik kring att skriva avhandling 

samt ta fram de positiva aspekterna som arbetet innebär. 

 

Forskningsfrågor: 

Hur uppfattade lärarna inledningsfasen i avhandlingsprocessen? 

Hur uppfattade lärarna skrivprocessen? 

Vad anser lärarna att man lär sig av att skriva en magisteravhandling? 

 

3.2 Fenomenografi som forskningsansats 
 

Jag använder mig av fenomenografi som forskningsansats eftersom jag vill få fram 

uppfattningar om fenomenet att skriva en magisteravhandling. En fenomenografisk 

undersökning handlar om att identifiera och beskriva uppfattningar angående ett specifikt 

fenomen. (Starrin & Svensson, 1994, s 112). I en kvalitativ undersökning är fenomenografi som 

metodansats väl lämpad för att analysera och beskriva människors uppfattningar om olika 

fenomen, eftersom metodansatsen är utvecklad för att analysera data från enskilda personer, 

oftast genom intervjuer. Fenomenografin inriktar sig på att beskriva människornas varierande 

synsätt angående omvärlden och tyngdpunkten ligger på variationerna snarare än likheterna. 

Utgångspunkten för fenomenografi är att människor uppfattar omvärlden på ett begränsat antal 

olika sätt. Hur man som individ uppfattar ett specifikt fenomen är resultatet av lärande som 

fortgår hela livet (Fejes & Thornberg, 2015 s.162).  

 Inom fenomenografins synsätt bär alla individer på olika och skiftande sätt att uppleva 

fenomen. Vad som upplevs och hur det upplevs står i centrum (Marton & Booth, 2000, s. 150). 

Inom fenomenografin vill man beskriva hur olika fenomen framstår för människor istället för 

hur något egentligen är (Larsson, 1986, s.13) 
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3.3 Intervju som datainsamlingsmetod 
 

Inom fenomenografin har intervjuer varit den primära datainsamlingsmetoden, för att syftet 

med ansatsen är att är att undersöka hur någon upplever ett fenomen i sin omvärld (Larsson, 

1986, s. 26). Det finns många andra metoder att samla in kvalitativ data men intervju är den 

mest använda genom åren (Ryen, 2004, s.29). Eftersom avsikten med min avhandling är att 

beskriva lärares uppfattningar om att skriva magisteravhandling valde jag att använda mig av 

intervjuer som datainsamlingsmetod.  

 Intervju som datainsamlingsmetod används när forskaren behöver få insikt i människors 

åsikter, erfarenheter, uppfattningar och känslor kring ett fenomen, det vill säga saker som 

behöver utforskas mer på djupet och inte kan redovisas med enstaka ord. Intervju används också 

när man hanterar priviligierad information och man pratar med nyckelpersoner som kan ge 

värdefulla insikter baserade på egna erfarenheter. Intervjuarens roll är att avslöja det som finns 

under ytan.(Denscombe, 2017, s. 268; Ryen, 2004, s.12).  

 Innan forskaren bestämmer sig för att använda sig av intervju som datainsamlingsmetod 

är det viktigt att ta hänsyn till dess genomförbarhet, om det finns tid och resurser till att 

genomföra intervjuer med de tänkta informanterna. (Denscombe, 2017, s. 268, s. 281). 

 Det finns olika former av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade. Den form jag har valt är semistrukturerad intervju. Semistrukturerade intervjuer 

är den mest utbredda formen och innebär att intervjuaren har en lista med frågor och ämnen 

som ska behandlas, men frågornas ordningsföljd kan variera och forskaren är beredd att låta 

informanten utveckla sina tankar kring de ämnen som tas upp. Fokus ligger på informanten som 

får utveckla sina synpunkter i öppna svar (Denscombe, 2017, s.269; Ryen 2004, s. 46). Jag 

valde den formen av intervju för att ha en röd tråd att följa, men samtidigt kunna gå in på 

intressanta sidospår och hålla diskussionen och ämnena som diskuterades levande. 

Intervjuguiden finns i sin helhet i avhandlingen som bilaga 1.  

 Det finns olika typer av intervjuprocedurer, såsom fokusgrupper, gruppintervjuer och 

personliga intervjuer. Den personliga intervjun är den vanligaste proceduren, vilket innebär ett 

möte mellan informanten och forskaren. Sådana möten är oftast lätta att arrangera, eftersom det 

är så få inblandade. Andra fördelar med personliga intervjuer är att forskaren har bara en 

persons synpunkter att sätta sig in i och utforska, samtidigt som forskaren lättare kan styra 

samtalet. Även vid bearbetningen av data har denna procedur sina fördelar, när transkriberingen 

av intervjun görs och forskaren lätt kan skilja på den egna och informantens röst. Vid flera 
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inblandade i ett intervjusammanhang kan det vara svårare att identifiera de inblandades röster.  

(Denscombe, 2017, s.270).  

 Det är lätt att tappa tråden i en diskussion, så forskaren måste vara fokuserad och 

uppmärksam under hela samtalets gång. Det är inte enbart samtalet som kräver uppmärksamhet; 

forskaren behöver också föra anteckningar, kontrollera att inspelningsinstrumentet fungerar, 

samt vara lyhörd för informantens känslor. Allt detta är nödvändigt för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjun och skapa de bästa förutsättningar för att få fram den mest relevanta 

informationen. En skicklig intervjuare förstår också att dra nytta utav tystnader som kan uppstå 

under ett samtal med informanten, och försöker inte forcera samtalet vidare. Forskaren ska så 

bra som möjligt hålla egna värderingar och tankar från samtalet och varken döma informanten 

för hens svar eller påverka informantens åsikter i någon riktning. Det är också viktigt att 

respektera om informanten inte vill berätta vissa detaljer eller svara på vissa frågor 

(Denscombe, 2017, s. 278-289 ; Ryen, 2004, s.47, s.49-50).    

 En intervju är levande händelser som kräver att forskaren justerar sina planer beroende 

på händelseutvecklingen, men det är trots detta viktigt att sätta upp en plan med vissa punkter 

som leder forskaren igenom intervjun. När syftet med intervjun är att fånga informantens 

upplevelse av ett fenomen kan för strukturerade intervjuer motverka detta, medan för lite 

struktur kan leda in samtalet till irrelevanta ämnen för forskningen (Ryen, 2004, s. 44). Det är 

viktigt att forskaren är välbekant med de förarbetade frågorna, för att enkelt kunna plocka ut 

frågor oberoende av ordningsföljden i intervjumanualen utan att tappa tråden i själva samtalet 

eller att bli överrumplad om informanten kommer iväg på sidospår (Ryen 2004, s.55.) 

 Redan i introduktionen bör forskaren tänka på hur hen framställer sig själv för 

informanten. Forskaren bör ge ett avslappnat intryck som ger hänvisningar till tonen på själva 

samtalet. Båda parterna får presentera sig och får tillfälle att tala om syftet och bakgrunden till 

forskningen innan det mer formella samtalet påbörjas; detta efter att forskaren fått tillåtelse att 

spela in konversationen och försäkrat informanten om att allt som sägs är konfidentiellt. Också 

praktiska saker som att se till att diktafonen fungerar och är placerad på ett optimalt ställe kräver 

eftertanke (Ryen, 2004, s.48; Denscombe 2017, s. 282-283). När jag intervjuade mina 

informanter träffades vi endera hemma hos informanten, på informantens arbetsplats eller på 

ett café; lugna, bekanta miljöer som inbjuder till avslappnade samtal.  

 Det är bra att börja intervjun med en lätt fråga, förslagsvis en som behandlar 

informantens egen roll i förhållande till ämnet i största allmänhet. Det ger informanten en chans 

att finna sig tillrätta i situationen och börja med ett välbekant ämne, samtidigt som forskaren 

samlar in relevant bakgrundsinformation. (Ryen, 2004, s.48; Denscombe 2017, s. 282-283). 
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Min öppningsfråga under samtliga intervjutillfällen var vilket ämne informanten skrev om i sin 

magisteravhandling.  

 God praxis för att följa upp det som sägs i samtalet är att upprepa det som informanten 

nyligen har sagt för att se om forskaren har förstått uttalandet rätt, samt för att inbjuda till en 

fortsättning på uttalandet. Forskaren kan även be om ett exempel på eller mera detaljer 

angående en situation för att befästa det som informanten har sagt. För att kontrollera att man 

som forskare har förstått saken rätt kan man sammanfatta tankegången t.ex. "om jag förstår dig 

rätt, så menar du att.." (Denscombe, 2017, s. 281).  

 Intervjun bör avslutas på ett positivt sätt med en sammanfattning av de viktigaste 

delarna i samtalet och samtidigt ge informanten en chans att förtydliga eller förklara sina 

uttalanden för att undvika missförstånd. Forskaren bör också hålla kommunikationen öppen 

med informanten ifall det finns följdfrågor eller förtydliganden i efterhand (Ryen 2004, s.55; 

Denscombe, 2017, s. 284). 

 

3.4 Val av informanter 
 

Valet av informanter baserar sig på syftet med avhandlingen; att undersöka lärares 

uppfattningar om hur det var att skriva magisteravhandling. Kriterierna för informanterna var 

således att de hade studerat till klasslärare eller speciallärare på Åbo Akademi och att de hade 

skrivit en magisteravhandling. 

 Informanterna som intervjuades var sju stycken utexaminerade lärare som numera 

jobbar inom det valda yrket. Tre av informanterna utexaminerades som speciallärare, de 

resterande fyra utexaminerades som klasslärare. För att få en spridning på ålder och tid för 

avhandling valdes en informant som skrivit sin avhandling på 1990-talet, två informanter som 

skrivit avhandling 2012-2014, en informant som påbörjat sin avhandling och sedan pausat i 

några år, två informanter som skrev sin avhandling 2015 och en informant som skrev 

avhandlingen 2019-2021. Tre av informanterna skrev sin avhandling ensam, medan fyra 

informanter skrev tillsammans med en medstuderande. En av informanterna var man, sex var 

kvinnor.  

 I resultatdelen har jag valt att namnge informanterna som informant 1-7. Ordet 

informant är ett av antropologernas begrepp som demonstrerar att de som forskaren valt att 

intervjua ger information om det aktuella fenomenet (Ryen, 2004, s. 13). Jag har valt att inte ge 

närmare beskrivningar på informanterna, annat än om de skrev tillsammans med någon, 
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eftersom det inte spelar någon roll för undersökningsresultatet vem som skrev sin avhandling 

när.     

 

3.5 Genomförande av undersökningen 
 

Alla informanter kontaktades via telefonsamtal eller genom personlig kontakt. Samtliga 

informanter var villiga att ställa upp på undersökningen och lämpliga tider för intervjuerna 

bokades. Intervjuerna genomfördes där informanten kände sig bekväm, vissa på arbetsplatsen 

eller hemma hos informanten, andra på ett café. Genom att ställa upp på en intervju ger 

informanten samtycke till att delta i forskningen och att det som kommer fram under 

intervjuerna kan användas som forskningsdata (Denscombe, 2017, s. 268). Innan intervjuerna 

utfördes gjordes en liten pilotundersökning där tre av mina medstuderande fick läsa genom 

intervjufrågorna för att kontrollera om frågorna var förståeliga och användbara. Några få 

ändringar gällande ordval och ordningsföljd gjordes efter pilotundersökningen. Innan varje 

intervju fick informanterna ta del av syftet och forskningsfrågorna för att ha en uppfattning om 

vilket fenomen som undersöktes i avhandlingen.  

 Intervjuerna inleddes med en presentation av mig själv och ämnet för min avhandling, 

samt en presentation av informanten. Därefter frågade jag om, och fick av samtliga, tillåtelse 

att spela in intervjun med diktafon. Intervjun som utfördes i det senare skedet av min avhandling 

spelades in på en ljudupptagningsapp på min mobiltelefon. Enbart jag hade tillgång till 

ljudinspelningarna. Fördelen med ljudupptagning är att forskaren har en permanent och en 

fullständig dokumentation av intervjun, medan nackdelen är att de icke-verbala 

kommunikationerna, såsom kroppsspråk och mimik inte dokumenteras (Denscombe, 2017, 

s.285). Trots detta valde jag att inte använda mig av videoinspelning i min undersökning, främst 

för att göra informanterna mera bekväma i situationen. 

 Transkribering av intervjuer är tidskrävande men också en viktig del av forskningen 

eftersom forskaren kommer nära inpå råmaterialet och väcker samtalet till liv igen. Den del av 

samtalet som transkriberas beror på hur data ska användas. Om forskaren försöker hitta 

underliggande meningar i samtalet kan det vara nyttigt att transkribera hela samtalet, medan om 

de faktiska svaren är vad som är relevant för undersökningen kan forskaren plocka ut och 

transkribera mindre passager för att använda som citat (Denscombe, 2017, s. 395). Även om 

jag var mest intresserad av informanternas faktiska information valde jag att transkribera 

intervjuerna i sin helhet, vilket var till stor nytta i den senare delen av min avhandlingsprocess. 
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3.6 Meningskategorisering som analysmetod 
 

Kvalitativa forskare står inför en utmaning när det gäller analysprocessen i undersökningen, för 

att forskaren kan ha en stor mängd data baserad på enbart ord. Svårigheterna beror delvis på att 

kvalitativa data inte kan presenteras i tabeller och statistik på ett lika koncist sätt som 

kvantitativa data kan. Forskaren fungerar som en redaktör och måste vara selektiv med vad hen 

presenterar och acceptera att hen inte kan presentera alla data som framkommit (Denscombe, 

2017, s. 416; Nyberg & Tidström, 2012, s. 141).  

 Dahlgren och Johansson (Fejes & Thornberg, 2015, s. 167-171) redogör för en 

fenomenografisk analysmodell i sju steg, från första genomläsningen av transkriptionerna till 

hur man döper sina kategorier. Första steget är att läsa de transkriberade intervjuerna, ett flertal 

gånger, tills materialet känns bekant. Samtidigt som man läser är det fördelaktigt att göra 

anteckningar i intervjuerna. I steg två startar analysen och man urskiljer de mest betydelsefulla 

och signifikanta utsagorna. Dahlgren och Johansson rekommenderar att arbeta med papper och 

fysiskt klippa ut passager i intervjuerna, men säger också att man kan arbeta med analyserna i 

datorprogram. Jag gjorde en kombination av de båda; hade de utprintade intervjuerna framför 

mig och kategoriserade utsagorna med olika färgkoder, medan jag antecknade och organiserade 

dem i ett Word dokument på dator. I steg tre jämför man de olika passagerna. I detta skede 

försöker man som forskare hitta likheter och skillnader i det insamlade materialet. Det 

grundläggande målet med fenomenografisk forskning är att hitta variationer mellan 

uppfattningar, och för att detta ska vara möjligt måste man också leta efter likheter. I steg fyra 

grupperar man skillnaderna och likheterna mellan informanternas utsagor och relaterar dem till 

varandra. I det femte steget ska likheterna stå i fokus när kategorierna artikuleras. Forskaren 

bestämmer var gränserna mellan informanternas olika uppfattningar ska dras och försöker hitta 

kärnan av likheter i de olika kategorierna. I steg sex namnges de olika kategorierna. Namnet på 

en kategori bör vara kort, men samtidigt förklara känslan i sättet att uppfatta ett fenomen - det 

mest signifikanta ska framträda. I slutsteget jämför man passagerna för att se om de ryms inom 

fler än en kategori. I detta skede brukar ett antal kategorier föras ihop och resultera i ett mindre 

antal kategorier än vad forskaren först skapat, eftersom meningen är att varje kategori ska vara 

exklusiv (Fejes & Thornberg, 2015, s. 167-171).     

 Utdrag och citat ur konversationerna mellan informant och forskare har en viktig roll i 

kvalitativ forskning. Det ger läsaren en chans att "höra" vad informanten bokstavligen har sagt 

och ger belägg för forskarens slutsatser i avhandlingen (Denscombe 2017, s. 417). 
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3.7 Tillförlitlighet, trovärdighet och etiska aspekter 
 

Bra forskning bygger på att data av hög kvalitet har uppsamlats och används. Att uppnå en 

godkänd nivå gällande kvaliteten beror på forskningens karaktär och de tillvägagångssätt som 

har använts. Kvaliteten i forskarens data är något som forskaren själv tvingas övertyga läsaren 

om genom att redogöra för vilka metoder som använts och varför, således också hur de är av 

garanterad god kvalitet (Denscombe 2017, s. 386).  

 Gällande tillförlitligheten ställer man frågan på vilka grunder det går att hävda att 

metoderna som använts har producerat data på ett konsekvent sätt (Denscombe 2017, s. 386). 

Eftersom data i semistrukturerade intervjuer påverkas av kontext och individualitet kan det vara 

svårt att uppnå konsistens (Denscombe, 2017, s. 293). För att höja undersökningens 

tillförlitlighet har jag använt mig av samma intervjumanual med alla informanter, samt bandat 

in intervjuerna. Även om jag använt mig av samma intervjufrågor med alla informanter, har 

givetvis svaren nyanserats av de individuella erfarenheter som de besitter men ändå är svaren 

och resultaten av liknande karaktär (Denscombe, 2017, s. 286; Ryen, 2004, s. 44).   

 Liknande resultat skulle troligtvis presenteras om undersökningen gjordes vid ett annat 

tillfälle, vilket också bekräftas av att en del av intervjuerna är gjorda 2015-2016 och en del 2021 

och samma typer av erfarenheter framkommer i resultaten. En tankeställare är dock att om vi 

alla inte kan enas om att det finns en enda verklighet så är det inte möjligt att uppnå direkt 

kunskap om ett fenomen (Ryen, 2004, s. 137).  

 Frågan vad gäller trovärdighet om det går att hävda att insamlat data är riktiga, exakta 

och relevanta diskuteras i förhållande till olika faktorer. En faktor gällande trovärdigheten är 

att fundera på om forskaren har ställt frågor som är relevanta för och ger en klarhet i 

forskningsfrågorna (Denscombe, 2017, s. 386). Intervjufrågorna som använts i syfte att svara 

på forskningsfrågorna i min undersökning har noggrant utformats och granskats av både 

handledaren och medstuderanden i en pilotundersökning och ansetts vara relevanta. En annan 

faktor gällande trovärdigheten är naturligtvis också de svar som informanterna gett i intervjun. 

Trovärdigheten kan minska om informanterna avsiktligt eller av annan anledning givit felaktiga 

svar eller vilselett forskaren (Denscombe, 2017, s. 387). Jag har ingen anledning att tro att 

någon av informanterna har angett felaktig information i någon av intervjuerna, efter att en 

muntlig överenskommelse gjorts före intervjuerna, där informanterna lovat att vara 

sanningsenliga samtidigt som jag som forskare lovat att använda data enbart i uttalat syfte. 

Resultaten har kategoriserats och konkretiserats med hjälp av citat från informanterna för att 
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öka trovärdigheten. Resultaten och analysen har diskuterats med handledare och medstudenter.

 Som forskare ska man sträva efter att spegla en så sanningsenlig bild av fenomenet som 

undersöks som bara är möjligt. Det finns både nordiska och internationella regler för etik inom 

forskning, som bland annat stadgar att plagiat är förbjudet, att forskaren ska bidra till riktighet 

i vetenskaplig kunskap och skydda informanternas rättigheter (Nyberg & Tidström, 2012, s. 

52). För att genomföra en etiskt korrekt undersökning bör man ge informanterna en 

beskrivning av undersökningens syfte, förklara hur, var och när undersökningen kommer att 

utföras och vilken sorts information som kommer att efterfrågas. Informanterna ska frivilligt 

delta baserat på informerat samtycke. De data som insamlas ska behandlas och bevaras 

konfidentiellt och identiteten på informanterna skyddas (Nyberg & Tidström, 2012, s. 55; 

Denscombe, 2018, s. 438). I min undersökning har alla informanter blivit informerade om 

undersökningens syfte och deltagit frivilligt. Samma intervjufrågor, med undantag för 

individuella följdfrågor som baserats på informanternas svar, har använts i samtliga intervjuer. 

Endast jag har haft tillgång till ljudinspelningarna som efter transkribering har raderats. Jag kan 

intyga att ingen annan än undertecknad har vetat vem informanterna är eller fått ta del av deras 

historier.   
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5 Resultatredovisning 
 

I detta kapitel redogörs resultaten i min kvalitativa undersökning. Kapitlet delas in i tre delar 

utgående från mina forskningsfrågor. Resultaten konkretiseras med hjälp av citat från 

intervjuerna med informanterna. 

 

5.1 Hur uppfattade lärarna inledningsfasen i avhandlingsprocessen? 
 

I mina intervjuanalyser kunde jag urskilja fyra olika kategorier som besvarar min första 

forskningsfråga. Kategorierna baseras på antalet informanter som tagit upp ämnet i sina utsagor 

medan avhandlingsprocessen diskuterades. Antal informanter som berört ämnet redovisas i 

varje kategori. 

 

Kategori A) osäkerhet  

Kategori B) intresse 

Kategori C) kamratstöd 

Kategori D) börda 

 

5.1.1 Kategori A) Osäkerhet 

 

Informanternas osäkerhet bottnade i lite olika orsaker. De osäkerheter som kom fram under 

intervjuerna är svårigheter kring val av ämne och forskningsmetod, brist på relevant litteratur, 

osäkerhet kring om handledaren hade tid och var tillräckligt insatt i ämnet samt oro om ens egna 

förmågor räckte till.  

 Under intervjuerna framkom det att sex av sju informanter kände en viss osäkerhet i 

början av avhandlingsprocessen. Informant 1 kände osäkerhet kring forskningsmetoden, 

eftersom det egentligen inte fanns någon metod som passade det sätt informanten ville skriva 

på. Detta skapade en osäkerhet angående om informanten gör forskningen på rätt sätt och hur 

avhandlingsprocessen kommer att se ut. Informant 2 kände också en viss osäkerhet om 

processen gick rätt till eftersom handledaren inte hade tid att hjälpa och vägleda. Informanten 
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(2), gjorde tillsammans med sin skrivpartner nästan hela arbetet själva innan de fick en chans 

att få kritik av handledaren, vilket ledde till en osäkerhet hela arbetet igenom. Informant 7 hade 

haft en kandidathandledare som inte varit insatt i ämnet och kände därför osäkerhet och oro att 

samma situation skulle uppstå igen. Informanten (7) kände också osäkerhet inför det skriftliga 

eftersom hen har lättare att uttrycka sig muntligt, och svårigheter med att få ordning på alla sina 

tusen tankar och få ner dem på papper.  Informant 4 kände osäkerhet på flera områden, främst 

för att handledaren inte var tillräckligt insatt i ämnet och kunde således inte hjälpa informanten 

i processen. 

 

 Det fanns dåligt med material och handledaren hade ingen koll angående mitt ämne eller det sätt jag

 skulle forska på, så jag kände mig väldigt osäker på hur det hela skulle gå.Allt kändes väldigt flummigt.

 (Informant 4) 

 

Informant 3 kände sig överväldigad eftersom avhandlingen verkade vara ett så stort och 

omfattande arbete att ta sig an och så långt ifrån de pedagogiska studier som studierna hittills 

hade handlat om. Informanten (3) kände sig mindre osäker efter inledningsseminariet eftersom 

processen konkretiserades och hen såg att arbetet kunde delas upp i mindre delar, allt skulle 

inte göras på en gång. Informant 6 kände sig väldigt osäker i början på grund av svårigheter att 

välja ämne. Informanten (6) tyckte att det fanns ett så brett spektrum av ämnen samtidigt som 

många av dennes forskningsidéer redan hade forskats om. 

 

 Det fanns så många områden att välja mellan, medan de områden jag faktiskt var intresserad av att skriva

 om redan hade forskats sönder av hundra andra. Jag kände mig ganska vilsen där i början innan jag hittade

 mitt ämne. (Informant 6) 

 

Ett praktiskt problem som orsakat oro som en av informanterna stötte på i inledningsfasen är 

brist på litteratur. Informant 2 skrev sin avhandling innan det fanns möjlighet att leta efter 

litteratur på internet och behövde således leta igenom bibliotekens hyllor för att hitta sina källor. 

Det fanns dessutom knappt någon inhemsk litteratur att tala om inom ämnet så källorna blev ett 

problem som följde med ända till slutet av processen. 
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 På slutseminariet fick vi kritik för det här. De frågade varför vi nästan bara använt oss av svensk

 litteratur. Men vad skulle vi annars göra då, det fanns ju ingen finsk forskning inom området. 

 (Informant 2) 

 

Detta problem är dock kanske inte så aktuellt idag eftersom det finns möjligheter att hitta 

litteratur på internet och snabbare sätt att leta reda på de källor som behövs. 

 

5.1.2 Kategori B) Intresse 

 

Intresset för informanternas avhandlingar baserades på att vilja vidareutveckla forskning som 

påbörjats i deras kandidatavhandlingar, att utveckla färdigheter i sin yrkesroll och att få vara en 

del av ett större forskningsprojekt med en motiverande och drivande handledare. 

Fem av sju informanter var från början väldigt intresserade av sina val av ämnen och upplevde 

alla att intresset ökade motivationen vartefter forskningen fortskred. Informant 1 forskade om 

ett ämne som hen upplevde att inte tagits upp i studierna men som var väldigt väsentligt för 

hens framtida arbete, vilket motiverade och gav en personlig utveckling ju mera hen lärde sig 

om ämnet. 

 Vi visste att vi kommer att jobba med det här när vi kommer ut, så vi tänkte att vi lär oss själva!

 (Informant 1) 

 

Informant 4 hade redan hunnit jobba inom det område hen skrev om och hade således ett väldigt 

stort intresse att utvecklas inom området. Under tiden som informantens avhandlingsprocess 

pågick utvecklades området väldigt mycket i och med att läroplanen omarbetades och 

informanten ansåg det vara mycket viktigt att hålla sig uppdaterad. 

Informant 3 hade skrivit sin kandidatavhandling inom samma ämne och var efteråt intresserad 

av att bytta perspektiv från elevsyn till lärarsyn. Att forskningen var en del av ett större projekt 

med en väldigt insatt och drivande handledare ökade motivationen och intresset markant. 

 

Informant 2 hade också skrivit om ett liknande ämne i sin tidigare avhandling och visste att 

ämnet kommer vara en del av hens framtida yrke, vilket motiverade informanten (2) att ta reda 
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på så mycket som möjligt om ämnet och utbilda sig för att känna sig säker i sin framtida 

yrkesroll. 

 

5.1.3 Kategori C) Kamratstöd 

 

Kamratstödet kom både från att skriva tillsammans med någon och från andra medstuderande, 

även ett syskon, som satt i samma sits som informanterna.    

 Fyra av informanterna (1,2,3,7) skrev sin magisteravhandling i par med någon annan. 

Alla fyra ansåg att även om det ibland uppstod problem, utgjorde partnern ett viktigt stöd i 

processen, både som motivationshöjare, klagomur och bollplank. Informant 1 beskriver sig 

själv som en visionär, som i rasande fart kan spotta ur sig nya uppslag, någon som kan hoppa 

väldigt mycket fram och tillbaka mellan idéer, medan hens medskribent var mera eftertänksam 

och bromsade in det hela.    

 

  Vi kompletterade varandra bra. Att ha någon att bolla idéer, att fundera med gjorde ju det hela

 betydligt enklare. (Informant 1) 

 

Informant 2 hade mycket stöd från medskribenten men tyckte också att en hel del stöd kom från 

andra medstuderande. 

 

 ..sen att vi var två som ville bli klara så gjorde ju att vi motiverade varandra... vi var dessutom flera av

 våra goda vänner som samlades och skrev så vi hade varandra att lite peppa och komma igång.. 

 (Informant 2) 

 

Informant 5 fick stöd från ett av sina syskon som hjälpte till med korrekturläsning och som 

också själv satt i samma situation med att skriva avhandling. De läste varandras texter och 

peppade varandra. Informanten (5) är väldigt tävlingsinriktad och erkänner att hen såg det lite 

som en tävling mellan syskonen, en tävling som hen självklart ville vinna. 
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Informant 6 tyckte att det hjälpte att ha andra medstuderanden kring sig som också kämpade 

med samma sak. Att ha någon att fråga råd av, jämföra studietekniker eller bara klaga åt tyckte 

informanten (6) hjälpte. 

 

 Jag har jättesvårt att komma igång om jag ska jobba ensam hemma, det finns så mycket som

 distraherar... jag mer eller mindre tvingade med mig studiekompisar till biblioteket, för där fanns inget

 annat att göra än att skriva på sitt arbete med paus för en kaffe och lite gnäll däremellan...gnället var väl

 nog mer eller mindre viktigast (Informant 6) 

 

Informant 7 fick också motivation av att skriva tillsammans med en medstuderande, viljan att 

inte sabotera eller sinka den andra gjorde att hen hela tiden jobbade framåt med projektet. 

 

5.1.4 Kategori D) Börda 

 

Informanterna ansåg att avhandlingsprocessen var en börda på grund av tidsbrist inför 

stundande arbete, ett allt för stort projekt att ta sig an så nära slutet av utbildningen och 

svårigheter att se kopplingen mellan den akademiska avhandlingen och det mer konkreta 

pedagogiska arbetet.  

 Fyra av informanterna beskrev att de inledningsvis såg magisterarbetet som en börda, 

ett nödvändigt ont för att man ska bli lärare på riktigt. Informant 4 jobbade redan som lärare 

och kände att det var ett enormt projekt att ta sig an vid sidan om undervisningen. Informanten 

hade svårt att se varför hen måste lägga så mycket tid på ett projekt som inte hade något med 

hennes undervisning att göra, när hon redan hade landat drömjobbet. 

 

 Jag förstod ju dock att det kommer att bli ett problem i framtiden att jag inte har mina papper i skick,

 men just då kändes det på något vis onödigt att sätta tid på det här när jag kunde lägga den tiden på att

 planera mitt riktiga jobb. (Informant 4) 

 

Informant 2 och hens medskribent hade båda två jobb som hägrade och hade således en tight 

tidsplan att bli utexaminerade och kände en frustration över att ha ett så stort hinder framför 



30 
 

sig. Jag frågade informanten hur den allmänna uppfattningen var innan avhandlingsprocessen 

påbörjades och om uppfattningen ändrades under processens gång.   

 

 Ett nödvändigt ont. Det var så att jag visste att en gradu skulle skrivas för att bli färdig lärare, så mitt 

enda mål va att skriva en gradu så jag skulle få min examen... kändes nog egentligen bara som en börda, 

att det här ska jag igenom för att bli färdig lärare. (Informant 2) 

 

Informant 7 tyckte hela processen till en början var helt onödig, ett massivt arbete precis när 

man börjar se ljuset i tunneln efter fem intensiva studieår. Informant 3 beskriver det som ett 

svårt, stort och omfattande projekt väldigt avlägset från var hen själv befann sig med sina 

avklarade kurser i pedagogiken. Informanterna (3,7) hade svårt att se kopplingen mellan det 

konkreta lärararbetet med undervisning, elevkontakt och så vidare och en akademisk 

avhandling.   

 

 Jag såg på andras arbeten och blev överväldigad, tänkte på hur stort jobb och hur mycket

 tid som lagts ner...och var är pedagogiken som tragglats till nu? (Informant 3) 

 Varför gör jag detta, jag ska inte bli någon forskare? (Informant 7) 

 

Informant 3 ändrade senare sin åsikt kring avhandlingen vilket tas upp i ett senare kapitel (4. 3. 

1). 

 

5.2 Hur uppfattade lärarna skrivprocessen? 
 

I mina intervjuanalyser kunde jag urskilja fyra olika kategorier som besvarar min andra 

forskningsfråga. Kategorierna baseras på antalet informanter som tagit upp ämnet i sina utsagor 

medan avhandlingsprocessen diskuterades. Antal informanter som berört ämnet redovisas i 

varje kategori. 

 

Kategori A) Motivation 
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Kategori B) Personlig utveckling 

Kategori C) Handledning 

kategori D) Praktiska problem 

 

5.2.1 Kategori A: Motivation 

 

Alla informanter hade någon källa till motivation, men hittade sin motivation till att skriva 

färdigt sina arbeten på lite olika håll; vissheten i att det var det sista hindret att ta sig över innan 

examen, allt nytt de lärde sig under processen, och de informanter som skrev tillsammans med 

någon blev motiverade av sin medskribent.  

 Tre av informanterna (2,5,6) fann motivation i vissheten om att detta var det sista som 

skulle göras innan de var klara och fick sin examen. 

 

 Jag kom igång när jag insåg att bara gradun är kvar, ett nödvändigt ont på vägen till examen. Jobbet 

hägrade, nu måste jag bli klar...ju mera sidantalet ökade, desto mindre jobb hade jag kvar framför mig. 

(Informant 5) 

 

 Jag visste ju att en gradu skulle skrivas för att bli färdig lärare, så mitt enda mål vara att skriva den här

 gradun så jag äntligen skulle få min examen...jag såg ljuset i tunneln så att säga, slutmålet var min enda

 motivering. (Informant 2) 

 

All fyra informanter som skrev i par med någon (1, 2, 3, 7) kände sig motiverade av den andra. 

Exempelvis Informant 1 hade press på från sin partner som hade jobb som väntade efter 

årsskiftet. 

 Hon måste bli färdig till julen, så vi hade inget annat val än att skriva så att tangenterna glödde...jag 

ville ju inte försena henne eller göra henne besviken, så det i sig var ju en stor motivationshöjare. 

(Informant 1) 

 

Informant 1,4 och 5 blev motiverade av allt nytt de lärde sig under processen. Intresset för 

respektive ämnen de skrev om var stort och på vägen lärde de sig mycket nytt. 
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 Jag läste ivrigt på om mitt ämne, det fanns så mycket som jag inte visste, så många olika vinklar att ta till

 sig..jag blev riktigt taggad att skriva när det jag skrev om var så intressant (Informant 5) 

 

 Jag var motiverad för att jag har alltid varit intresserad av detta och också jobbat inom området, så

 vartefter det utvecklas så vill man ju hålla sig uppdaterad (Informant 4) 

 

Att lära sig något på vägen och att ha andra i åtanke verkar ha haft störst motiverande effekt på 

informanterna. 

 

5.2.2 Kategori B) personlig utveckling 

 

Fyra av informanterna kände att de utvecklades som person under skrivprocessen, men på lite 

olika sätt. Några kände att de lärde sig mera om sitt yrke genom att läsa på inom ett visst område 

som de visste att de skulle ha nytta av i sitt framtida arbete, medan andra utvecklades som 

skribenter och lärde sig att skriva vetenskapliga texter.  

 Informant 1 utvecklades i rollen som lärare eftersom hen forskade kring ett ämne som 

hen praktiskt kommer att arbeta med senare. 

 

 Jag hade valt ett ämne som jag kände att vi inte hade fått tillräckligt med information om under

 studietiden, men som jag visste att jag kommer att jobba med när jag kommer ut...I och med att jag

 skrevmin gradu om detta så lärde jag ju mig hur man praktiskt ska gå tillväga sedan... (Informant 1) 

 

Informant 5 och 6 utvecklades som skribenter och lärde sig att strukturera texter och formulera 

sig i skrift bättre under avhandlingsprocessens gång. 

 Jag kände att mitt skrivande blev mer strukturerat, det blev bara lättare och lättare att formulera sig i

 skrift. (Informant 5) 

 

 Jag har alltid haft svårt med de här vetenskapliga texterna, hur man formulerar sig, men jag lärde mig

 mycket under den här tiden, vilket också har underlättat mitt arbete sedan,när viktiga dokument ska

 skrivas. (Informant 6) 
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Informant 7 lärde sig att bli mera källkritisk, vilket hen känner är en bra egenskap att ta med 

sig ut i arbetslivet. Informanten (7) blev också mer eller mindre en expert på programmet SPSS 

och kunde hjälpa många andra medstuderanden när de fick återgå till fakultetens datasalar när 

coronaläget lugnat ner sig. 

 

 Trots att jag var utled på programmet och all tid som gått åt till datatolkningen så kändes det bra att

 kunna hjälpa någon annan som inte var lika insatt..alla mina timmar svärandes framför  datorn besparade

 mina medstuderanden lite tid och krångel. (Informant 7) 

 

Även om coronaläget försvårade saker och ting för informant 7 är det fint att se att något positivt 

kom ur det i efterhand. 

 

5.2.3 Kategori C) Handledning 

 

Det fanns både missnöje och belåtenhet över handledningen. Missnöjet grundades i 

handledarens tidsbrist och att handledaren inte var insatt i informantens ämne. Belåtenhet 

uppkom när handledaren var motiverande, inspirerande och gav råd och tips till informanten, 

samt att handledaren stod upp för informanten.  

 Tre av informanterna var missnöjda över handledningen. Några kände att handledaren 

hade för fullt upp för att hinna hjälpa alla, andra fick handledare som inte var insatta i ämnet 

som de skrev om. Flera var insatta i en ämnesgrupp som inte behandlade eget ämne, vilket 

gjorde det svårt med handledningen och gruppsamtalen. 

 

 Jag förstår inte varför jag fick...som handledare, hen undervisade ju i ett helt annat ämne än det jag skrev

 om och sa själv att hen inte var insatt...jag gick istället direkt tillämnesläraren som var snäll och hjälpte

 mig... (Informant 4) 

 

 Jag hamnade i en helt annan ämnesgrupp än vad jag ville skriva om och handledaren försökte få mig att

 skriva om något annat än min ursprungliga idé..det blev jobbigt när man kände att man inte hade något

 stöd. (Informant 6) 
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Informant 2 kände att handledaren inte hade tid för hen och hens medskribent. Det var många 

som skrev inom samma område och handledaren hade inte tid att sätta sig ner med informanten 

(2) mer än en gång under tiden som hen skrev. 

 

 ..så lämnade vi in och sa nu börjar vi bli klara och då blev hon nervös, för då hade hon inte haft sitt

 finger med i spelet alls. (Informant 2) 

 

Tre av informanterna var nöjda med sina handledare. Informant 1 var väldigt nöjd med sin 

handledare. Handledaren var uppmuntrande, tog sig tiden att hjälpa och gav många tips till 

informanten (1). 

 

 Vi fick en bra handledare hela vägen..Hen var kunnig inom området och hjälpte mycket med litteratur

 och sånt...Hen var väldigt inspirerande och hade lätt att driva oss vidare (Informant 1) 

 

Informant 6 var också nöjd med handledaren. När informanten (6) presenterade sin 

forskningsplan inför ämnesgruppen fick hen klagomål från en annan handledare som gjorde 

informanten mycket illa till mods. Under själva seminariet stod dock handledaren upp för hen 

och försvarade ämnet, och gav även både sitt stöd och godkännande av ämne till informanten. 

 

Jag kände mig påhoppad..jag hade ju redan fått godkänt av min handledare att skriva om detta och nu 

plötsligt står en helt främmande person och blir nästan arg på mig för att jag skriver om, enligt hen, helt 

fel sak...som tur fick jag stöd från ....... som sa att det var helt ok och lugnade mig efteråt också.. 

(Informant 6) 

 

Informant 7 valde ämnesgrupp efter handledare, samma ämneslärare som hen hade tagit hjälp 

av när hen skrev kandidatavhandling när handledaren för den inte räckte till. Att få rätt 

handledare var motiverande för informanten och informanten (7) visste att handledaren var bra 

på sitt jobb och passade för hen 
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 ..eftersom han hade hjälpt mig så mycket under kandin visste jag att han skulle vara den rätte

 handledaren för mig...han förstod liksom hur jag tänkte och fungerade från förr.. (Informant 7) 

 

I slutskedet var också handledaren viktigt för informant 7. Informanten (7) hade fått bekräftelse 

på att avhandlingen var godkänd som den var men fick påtryckningar från handledaren att höja 

betyget lite genom att skriva lite till. Trots att informanten (7) började ha nog av att skriva så 

blev hen ändå motiverad och gjorde som handledaren sa, något som informanten var nöjd med 

i efterhand. 

 

 De pushar dig till ditt bästa. De kunde godkänna före men pushar dig lite till för de vet att det finns

 kapacitet. Har du en bra handledare så vill hen bara ditt bästa (Informant 7) 

 

Handledare och skribent bör ha ett gott samarbete för att processen ska löpa på. Stöd och 

uppmuntring är viktigt för att orka vidare för skribenten. 

 

5.2.4 Kategori D) Praktiska problem 

 

Fem av informanterna stötte på någon form av problem under avhandlingsprocessen. Praktiska 

problem som uppstod var att informanterna kände att de hamnat i fel ämnesgrupp, att 

handledarna således inte var insatta i deras ämnen och att det efter ämnesgranskningen i 

slutskedet var oenigheter om betyg granskare emellan. Andra problem var coronaviruset som 

stängde ner datasalar och fel data som sänts till informanten.  

 Två av informanterna hamnade i fel ämnesgrupp, där handledarna inte var insatta i det 

ämne som informanterna ville forska i. Problematik uppstod när handledarna försökte styra in 

skribenterna på andra ämnen, när enligt informanterna (4, 6) det är viktigt att få skriva om ett 

ämne man är intresserad av för att orka. Informant 5 hade problem både med 

ämnesgranskningen och att hen befann sig i ett annat land i slutskedet av sitt skrivande och 

således i en annan tidszon. 
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 Kommunikationen blev väldigt hackig, vanligtvis får man svar på ett mejl samma dag man skickat det 

 men nu blev tiden mellan svaren ett helt dygn eller mera på grund av tidsskillnaden. (Informant 5) 

 

Informanten (5) hade lämnat in sin färdiga avhandling innan hen reste iväg och hade bara 

slutgranskningen kvar, men fick ett meddelande om att en av slutgranskarna inte godkände 

avhandlingen ämnesmässigt, trots att granskaren själv inte var insatt i ämnet. 

Ämneshandledaren hade redan godkänt avhandlingen. 

 

 Hur är det ens möjligt att en helt utomstående granskare kan underkänna faktamängden och ämnet som 

 jag diskuterat och reviderat med min ämneshandledare sedan jag började med detta...Att sen sitta på 

 andra sidan jorden och försöka reda ut detta via mejl som kunde ta flera dagar att få svar på var väldigt 

 frustrerande. Inte kunde jag ringa heller.. (Informant 5) 

 

Informant 7 och hens medskribent hade problem i form av att fel data hade skickats till dem 

från projektet de deltog i. Skribenterna hade kommit igång snabbt och skrivit hela teoridelen 

när det kom fram att de fått fel data och plötsligt var bara två sidor av teoridelen relevanta. De 

fick börja om och tidsplanen gick åt skogen. Hittills hade båda skribenterna varit lediga och 

kunnat fokusera enbart på skrivandet men studiestödet tog småningom slut och båda var 

tvungna att börja jobba vid sidan om, dessutom på olika orter vilket gjorde det svårt att träffas 

fysiskt och planera. 

 

 Där tappade vi nog motivationen. Vår tidsplan var ett år och kändes genomförbar, men efter att ha 

 jobbat halva den tiden i onödan blev nog arbetsgången mera "den blir klar när den blir klar" 

 (Informant 7) 

 

Ett annat problem som informant 7 stötte på var coronaviruset. Informanten (7) skötte all data 

i programmet SPSS som fanns på fakultetens datorer. När fakulteten stängde hade informanten 

inte möjlighet att analysera data och jobba vidare med avhandlingen. Hen försökte ladda ner 

programmet SPSS hemma men fick det inte att fungera. Resultaten i avhandlingen blev 

ofullständiga och påverkade också slutvitsordet på avhandlingen.   

 Informant 1 stötte på problem i slutskedet när avhandlingen var inlämnad. Det skilde 
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två steg mellan handledarens och den andra granskarens betyg på hens avhandling. Skälet var 

att informantens (1) avhandling var lite annorlunda uppbyggd än en traditionell 

magisteravhandling, något som handledaren var insatt i och hade guidat informanten igenom, 

men den andra granskaren såg detta som ett problem. 

 

 ..vår handledare som vi hade diskutera mycket med så visste ju hur vi hade tänkt, men hon borde ha 

 hållit ett tillfälle att diskutera me denhär andra granskaren och liksom förklarat hur vi hade tänkt. Det 

 kom fram i vårt utlåtande att det inte riktigt hade gått fram vad vi hade syftat på och vår tankeprocess 

 kring metoden och diverse...men sen fick vi ett helt bra vitsord iallafall så inte var det ju ett problem sen 

 mer". (Informant 1) 

 

Vissa problem kunde kanske ha undvikits medan andra var oundvikliga. Samtliga problem löste 

sig ändå på ett eller annat sätt i slutändan eftersom samtliga informanter har en godkänd 

avhandling i dagens läge.   

 

 

 

5.3 Vad anser lärarna att man lär sig av att skriva en avhandling? 
 

I mina intervjuanalyser kunde jag urskilja tre olika kategorier som besvarar min tredje 

forskningsfråga. Kategorierna baseras på antalet informanter som tagit upp ämnet i sina utsagor 

medan avhandlingsprocessen diskuterades. Antal informanter som berört ämnet redovisas i 

varje kategori. 

 

Kategori A) Utveckling 

Kategori B) Lärarjobb 

Kategori C) Praktiska tips 
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5.3.1 Kategori A) Utveckling 

 

Denna kategori påminner väldigt mycket om kategorin personlig utveckling i kapitel 4. 4.2. och 

går lite in i varandra. De likheter som finns kom fram som svar både när skrivprocessen 

diskuterades, vilket behandlas i kapitel 4. 4. 2, och när vi diskuterade vad informanterna kände 

att de hade lärt sig efter avhandlingen var avslutad. Informanterna kände alla att de utvecklades 

under avhandlingsprocessen, på lite olika sätt. De utvecklade konkreta färdigheter såsom att 

kunna skriva bättre och använda sig av dataprogram, men utvecklades också på ett personligt 

plan med att mogna in i lärarrollen.  

 Informant 7 och 6 lärde sig att formulera meningar, komma bort från det dialektala i 

skriftspråket och istället använda sig av ett mera akademiskt språk. 

 Jag kände till en början att det var tungt att plöja igenom all teori och böcker, och att omformulera något 

 som någon annan sagt på bästa sätt redan tidigare...det blev lättare vartefter man blev man med sättet de 

 skrev på och småningom var jag själv ganska duktig på att skriva likadant (Informant 6) 

 

Informant 7 kände också att hen lärde sig mera om källkritik och var närmast expert på 

dataprogrammet SPSS som också redogörs för i kapitel 4. 4. 2.  

 Informant 3 som i början av processen hade känt att hen inte såg kopplingen mellan det 

pedagogiska arbetet och den akademiska avhandlingen kände nu att det var precis det här hen 

behövde för att mogna in i rollen som pedagog. Avhandlingen gav hen tid att tänka på och 

reflektera över studierna och var efteråt mer redo att ge sig ut i arbetslivet. Något som var 

överraskande men välkommet för informanten. 

 

 ..det var en mognadsprocess jag inte visste jag behövde. (Informant 3) 

 

Tre av informanterna (1,2,4) utvecklades mycket kunskapsmässigt och lärde sig mycket 

matnyttigt om sina respektive ämnen, vilket gjorde dem säkrare på sina framtida arbetsuppgifter 

och tryggare i rollen som lärare. 

 

 Mobbning är ett ämne som alla lärare borde läsa in sig på och tyvärr kommer att träffa på, så jag kände 

 mig lite mera säker på mig själv efter all min forskning och research (Informant 2) 
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 Det jag skrev om höll ju på att förändras under tiden och var alldeles nytt för oss som jobbade med det 

 så självklart var det värdefullt allt jag lärde mig under tiden.. (Informant 4) 

 

Informant 1 visste att det hen skrev om var precis det hen skulle jobba med sedan, men kände 

att studierna inte hade gått in på det tillräckligt. Informanten kände sig tryggare efter sin 

forskning inom området och därmed en bättre lärare. 

 

5.3.2 Kategori B) Lärarjobb 

 

Under denna kategori beskrivs de utsagor som handlar om vad informanterna tog med sig från 

avhandlingsprocessen in i arbetslivet efteråt. Informanterna tog med sig både praktiska 

färdigheter som att kunna lära elever att vara källkritiska och mer teoretiskt kring hur man ska 

agera som lärare.  

 Informant 7 fick sin teori bekräftad angående ämnet som hen forskade i, något som kan 

hjälpa informanten i sitt framtida yrke. Utöver det blev också informanten (7) mera källkritisk 

och lärde sig hitta pålitliga källor, något som kan vara bra att ha i rockärmen både när man gör 

eget undervisningsmaterial och när man ska lära eleverna om källkritik. 

 

 Det var ju inte direkt så att man kunde klicka sig in på wikipedia och copy pastea, man fick ju nog ge 

 sig ut i informationsdjungeln minsann.. (Informant 7) 

 

Informant 6 pausade sin avhandling i något år och jobbade som lärare innan hen återupptog 

skrivandet. Informanten (6) lärde sig inget specifikt av sin avhandling, annat än att den krävs 

för att få en ordentlig lön och ha en chans att få det jobb man söker. Ska man jobba som lärare 

bör man vara behörig och det innefattar att skriva en avhandling. 

 

 nog sög det ju att se på lönespecifikationen och veta att man hade kunnat få flera hundra euro mera om 

 man bara hade skrivit den där jäkla avhandlingen..och sen varje vår hoppades man att ingen behörig 

 lärare sökte mitt jobb, för då fick jag säga tack och hej direkt. Det var också i en sån situation som jag 

 till sist fick bita i det sura äpplet och se till att göra mig klar, för jobb till hösten hade jag inte när 

 sommarlovet kom. (Informant 6) 
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Informant 3 tyckte inte heller att själva det akademiska skrivandet gav någon nytta i hens 

framtida yrke, men är glad över att hen hade den tiden för reflektion och såg det hela som en 

mognadsprocess som krävdes för att bli redo för läraryrket. De resultat som informanten (3) 

kom fram till i sin undersökning var intressanta eftersom de handlade om praktiskt lärarjobb. 

Informanten reflekterar dock över hur liten del det faktiskt hade i själva avhandlingen. 

 

 Resultatet i avhandlingen var viktigt i pedagogisk synvinkel men så liten del av själva avhandlingen, 

 som till två tredjedelar handlar mest om bakomliggande teori, metoder och hur man gått tillväga...jag 

 ville ha mer fokus på det praktiska och få framtida tips. (Informant 3) 

 

Informant 2 hade valt ett ämne som både var intressant för hen som person och som gav hen 

nytta i hens framtida yrke. Informanten (2) fick en fördjupad kunskap om ämnet som de 

pedagogiska studierna inte hade gett. 

 

 ..och det har ju hjälpt mig att förstå många såna här saker med mobbning som jag kanske annars inte 

 hade tänkt på. (Informant 2) 

 

Informant 4 jobbade redan med arbetsuppgifter direkt anknutna till hens forskningsområde och 

lärde sig mer vartefter avhandlingen framskred. Ämnet omformulerades samtidigt i läroplanen 

så informanten (4) kände att hen hade stor nytta med att läsa in sig på det allra nyaste och ta del 

av alla förändringar på ett djupare plan än att enbart läsa in sig efter att den nya läroplanen 

publicerades. 

 

5.3.3 Kategori C) Praktiska tips 

 

Jag bad alla informanter att fundera på vilka råd de skulle ge sig själva om de skulle vara tillbaka 

vid startskottet för sin avhandlingsprocess. De fick reflektera över svårigheter som uppstått 

under processen och presentera eventuella lösningar som kunde ha tillämpats. Vi diskuterade 

om de var nöjda med sin insats och sin upplevelse och funderade om det fanns andra vägar som 

de istället hade valt, nu när de hade facit i hand. Informanterna fick också beskriva känslan de 

har nu efteråt, när allt är klart, hur de ser tillbaka på processen.  
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 Informant 1 tycker att hen inte borde ta det så seriöst, att vitsordet inte spelar så stor roll 

om man inte har planer på att forska vidare eller doktorera. Informanten (1) är glad att det är 

över men har en bra känsla nu i efterhand. 

 

 jag tycker det är skönt att den är klar men inte upplever jag att gradun är väldigt mycket ångest, absolut 

 inte.(Informant 1) 

 

Informant 2 skulle inte studera annat samtidigt, utan lägga allt fokus på att skriva. Informanten 

(2) kände att det blev för mycket att skriva och ha praktik på samma gång, att huvudet aldrig 

fick vila. Informanten (2) skulle också våga kräva mera hjälp. 

 

Vuxna jag skulle nog våga säga hördu nu ska jag ha hjälp, men det gjorde man inte åt sin handledare, för grejen är 

den att handledaren ska ju också bedöma en, det hänger ju på den om jag är godkänd eller inte, så man ville inte 

lägga sig på dålig sida." (Informant 2) 

 

Informant 3 skulle skriva ett kontrakt med sin medskribent för att säkerställa att de strävar efter 

samma mål, eftersom de ville skilda saker i slutändan och måste förhandla om hur de ska göra 

och någon står kvar med en känsla av besvikelse. Informanten (3) skulle också stressa mindre 

och dela upp arbetet i mindre portioner, inte bli rädd för hur stor slutprodukten blir. informanten 

(3) tycker ändå att hen och hens medskribent delade upp arbetet bra mellan varandra och tog 

paus när det kändes för tungt.  

 Informant 4 skulle i retroperspektiv helst ha skrivit sin avhandling tillsammans med 

någon annan. Informanten (4) tror att det skulle ha varit enklare att ha någon att bolla idéer med, 

att gnälla åt och någon att dela bördan och okunskapen med. 

 

 Framför allt skulle det ha varit skönt att ha någon att våga fråga de dumma frågorna av...många gånger 

 fastnade jag och kände att jag inte ens fattar vad jag ska göra, men vågade inte fråga de högt uppsatta 

 akademikerna eller de andra i gradugruppen av rädsla att bli sedd som korkad som ställer så dumma 

 frågor. (Informant 4) 
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Informant 5 vill ge sig själv rådet att stå på sig själv när man vet att man blir felbehandlad, som 

hen känner att hen blev i bedömningsskedet av avhandlingen. Informanten (5) skulle i efterhand 

inte heller ha rest iväg utomlands innan allt var klart på hemmaplan, bara för att det hade varit 

enklare att reda ut missförstånden om båda parter hade befunnit sig på samma ställe. 

 

 ..men nu var det ju så att det var ju "bara" att lämna in den och så skulle jag få pappren på posten inom 

 kort, handledaren hade ju redan sagt att den var godkänd, så jag tog mitt pick och pack och stack. 

 (Informant 5) 

 

Informant 6 vill råda sig själv till att våga be om hjälp och våga erkänna att det är jobbigt. 

Informanten (6) har alltid varit en person som med all makt ska klara sig själv och har haft svårt 

att be om hjälp utan att känna sig som en svagare människa. 

 

 ..men om jag hade vetat att vad jag vet idag, att så många andra aspekter av mitt liv kunde påverkas av 

 en enda stor ångestladdad graduprocess, då hade jag nog knackat på skolpyskologens dörr och bett om 

 verktygen till att hantera detta helvete innan det blev för sent. (Informant 6) 

 

Informant 7 poängterar det viktiga i att välja ett ämne som faktiskt intresserar och som kan vara 

till nytta inom det framtida yrket. Informanten (7) hade själv ett ämne, en teori som hen fick 

bekräftad, som fick hen både motiverad och mera insatt i det framtida arbetet som 

gymnastiklärare. Informanten (7) knyter också an detta till att våga ifrågasätta om du som 

skribent hamnar i fel ämnesgrupp eller får en handledare som inte är insatt i det ämne du vill 

skriva om. 

 

 ..väldigt viktigt att man får själv välja ämne, du ska inte behöva ändra dig på grund av att din 

 handledare inte är insatt så att DE känner sig bekväma (Informant 7) 

 

De råd som informanterna gav till sig själva kan också ses som råd till de som ännu inte påbörjat 

sin avhandlingsprocess.  

 Trots att en del av informanterna kände att avhandlingen var något som de inte var så 

ivriga att genomföra, av en eller annan orsak, lärde sig ändå de flesta något av det i slutändan. 
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De tog med sig såväl praktiska som teoretiska kunskaper ut i arbetslivet. Alla hittade också 

något sätt att motivera sig själva med, både på eget håll och genom andra. Problem som de 

stötte på var både självförvållade och på grund av yttre omständigheter men gick ändå att lösa 

på ett eller annat sätt eftersom de alla idag står med en godkänd avhandling och är 

utexaminerade. 
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6 Sammanfattande diskussion 
 

Den sammanfattande diskussionen består av tre delar. Jag inleder med en resultatdiskussion där 

undersökningen sammanfattas och relateras till tidigare forskning, därefter diskuteras 

metoderna som använts i undersökningen. Slutligen diskuteras implikationer och förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6. 1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med min undersökning är att undersöka vad forna lärarstuderande på fakulteten för 

pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa har för uppfattningar om att skriva 

magisteravhandling. Jag delar in resultatdiskussionen i fyra olika delar, varav de tre första är 

enligt mina forskningsfrågor och den fjärde är en sammanfattning av resultatdiskussionen. 

 

6. 1. 1 Lärarnas uppfattningar av inledningsfasen i avhandlingsprocessen. 

 

Under intervjuerna framkom det att samtliga informanter kände en viss oro och osäkerhet inför 

processen att skriva magisteravhandling. För vissa bottnade det i dåliga erfarenheter av det 

föregående kandidatavhandlingsarbetet, där de haft problem med både val av ämnesgrupp och 

handledare och var rädda att den nya avhandlingsprocessen skulle bli likadan. Nyberg nämner 

att det i en svensk undersökning har det framkommit att många har svårt att välja ämne och 

komma igång med skrivprocessen och ser avhandlingens inledningsfas som skrämmande och 

traumatisk (Nyberg & Tidström, 2012, s. 12). Det är svårt att skriva avhandling eftersom den 

studerande är på gränsen mellan att lära och att själv producera något eget som förhoppningsvis 

ska lära andra (Strannegård, 2003, s. 75). För andra informanter var det bristen på tid, eller 

kombinationen av arbete och att skriva avhandling som var oroande. Några hade jobb som 

hägrade efter utexaminering och även om den allra största delen av utbildningen var klar så 

fanns magisteravhandlingen där som ett stort hinder att ta sig över innan målgången. För vissa 

informanter var det väldigt svårt att hur detta stora akademiska arbete var till nytta för det 

stundande konkreta lärararbetet. Det var svårt att se kopplingen mellan det akademiska 

skrivandet och de kurser i pedagogik som hittills avklarats under studietiden. Andra studier 

inom området har också påvisat samma resultat (Aspfors & Eklund, 2017, s. 404; Eklund m.fl., 
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2019, s. 79). En problematisk aspekt som framkommer i andra studier är att den teoretiska 

avhandlingen anses vara är en för stor del av en praktisk utbildning, vilket tyder på att det finns 

förbättringsmöjligheter inom avhandlingsskrivandet. Förslagsvis att skapa projekt ute i 

skolorna och klassrummen för att studeranden ska kunna koppla det teoretiska till det praktiska 

(Hanseń m.fl., 2015, s. 17). För några var det svårt att greppa vad magisteravhandlingen rent 

konkret går ut på i början av processen, själva arbetet kändes väldigt stort och abstrakt med för 

många möjliga och omöjliga vägar att gå med tanke på t.ex. ämnesval.  

 Under intervjuerna kom det fram att intresse för ämnet spelar en stor roll för 

motiveringen. Flera av informanterna valde ämnen som de kunde ha nytta av i sitt framtida 

arbete, eller något de redan arbetade med, vilket i sig genererade ett intresse för att forska. Den 

tidigare svårigheten med att se kopplingen mellan den akademiska avhandlingen och 

lärararbetet försvann eftersom de kunde ha nytta av både teori och egna forskningsresultat i sin 

framtida yrkesroll. Andra forskningar inom ämnet har också påvisat att studerande har lärt sig 

mycket om det ämne de valt att forska i som också har kommit till nytta i det framtida läraryrket 

(Eklund m.fl., 2019, s. 83 ; Jakhelln m.fl., 2016, s. 202; Antonsen mfl., 2020, s. 112). 

 Att inte känna sig ensam under processens gång var en väldigt viktig del för samtliga 

informanter. De informanter som skrev avhandlingen tillsammans med någon kände att det 

förde dem framåt i processen eftersom det var någon annan att hänsyn till, samtidigt som de 

kunde bolla idéer och diskutera sig fram till lösningar om arbetet fastnat. Att motivera och 

peppa varandra framåt var också en stor del av kamratstödet. Det understöds även av annan 

forskning (Nyberg & Tidström, 2012, s. 17; Jakhelln m.fl., 2016, s. 204). Men även de som 

skrev ensamma betonade stödet av att inte göra allt ensam. Vissa informanter klarade inte av 

att skriva hemma eftersom det fanns andra saker som städning eller Tv-tittande som lockade 

mera och samlade istället ihop sina kamrater och skrev tillsammans, men på olika arbeten. 

Kamraterna blev ett stöd både som bollplank och terapeuter när det kändes tufft, men också 

vissheten i att de alla satt i samma sits och kunde ge en känsla av trygghet.  

 Ett viktigt stöd i processen för informanterna var också handledaren, som både hjälpte 

med att konkretisera vad en magisteravhandling är och fanns till vid val av ämne. Handledaren 

rekommenderas att konkretisera avhandlingsarbetet med exempel på godkända avhandlingar i 

ämnet som skribenten kan bekanta sig med (Forsknings- och utbildningsservice, lärandestödet 

2021; Nyberg & Tidström, 2012, s. 63-64). Tyvärr kunde enligt informanterna handledaren 

också ge en känsla av ensamhet och osäkerhet om handledaren inte hade tid för informanten 

eller ledde in informanten på ett ämne som inte kändes rätt. En av handledarens uppgifter är att 

läsa skribentens manuskript och ge konstruktiv kritik vartefter arbetet framskrider. Det kan vara 
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till fördel om handledaren på förhand klargör hur ofta manuskriptet ska lämnas in för respons 

och tidsramen för responsen. (Nyberg & Tidström, 2012, s. 58). 

 

6. 1. 2 Lärarnas uppfattningar av skrivprocessen. 

 

Den slutgiltiga börda som magisteravhandlingen setts som av många informanter förvandlades 

för en del under skrivprocessen till motivation; det här är ju det absolut sista de behöver göra 

innan de är klara och kan ge sig ut i arbetslivet. Ju flera sidor som skrevs, desto närmare målet 

kom de. När texten växer bevisar man för dig själv att man kan klara av det och det kan fungera 

som en stor motivationshöjare (Nyberg & Tidström, 2012, s. 12). Andra motivationskällor var 

att de lärde sig så mycket om sitt ämne och samtidigt om läraryrket under processen, både 

teoretiska och praktiska saker. Praktiska saker som att formulera sig i skrift och att hitta 

tillförlitliga källor är värdefulla erfarenheter att ta med sig ut i arbetslivet. Att kunna 

kommunicera och omformulera komplicerat innehåll till något lättförstått, att kunna söka reda 

på relevant information, analysera och strukturera en text är sådant man har nytta av i sitt arbete 

hela livet (Nyberg & Tidström, 2012, s. 6 ; Jakhelln m.fl., 2016, s. 202; Antonsen m.fl., 2020, 

s. 112). Många motiverades också av sin medskribents ambitioner och viljan att inte förstöra 

arbetsmöjligheter för den andra var något som tog dem framåt. En medskribent kan både 

inspirera, motivera och lära en genom processen (Nyberg & Tidström, 2012, s. 17-18). Det kan 

vara tungt att skriva tillsammans med någon men också väldigt givande. Studerande lär sig 

bland annat att samarbeta, vilket är en stor fördel i det framtida läraryrket (Jakhelln m.fl., 2016, 

s. 204).  

 Handledningen är givetvis en stor del av att skriva magisteravhandling, eftersom 

handledaren ska bekräfta att det forskaren gör är korrekt och hjälpa på olika sätt under 

processens gång (Nyberg, 2012, s. 61).. Det inte finns varken manualer eller böcker som enkelt 

berättar hur man snabbt bygger ihop en avhandling och handledaren sitter inte på några direkta 

svar på gåtan hur man skriver en avhandling. Istället är en handledares uppgift att guida 

skribenten efter bästa förmåga genom dennes process (Strannegård, 2003, s. 170). Inom 

processen ska handledaren hjälpa den studerande att upptäcka de egna intellektuella förmågorna 

och förbättra dem både genom individuell och grupphandledning (Jakku-Sihvonen & Niemi, 

2006, s. 37).   
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 Vissa informanter kände ett visst missnöje över handledningen. Det bottnade sig i att 

handledaren inte hade tid för informanten för att den handledde många andra eller att 

handledaren var osäker på ämnet som informanten skrev om. I något fall försökte handledaren 

leda in informanten på ett annat ämne, ett resultat av att informanten från första början kände 

att den hade blivit insatt i fel ämnesgrupp. Numera skrivs de flesta avhandlingar inom befintliga 

forskningsprojekt och studeranden anmäler sig själva till den projektgrupp som de önskar skriva 

inom (Eklund, 2019, s. 9). Vid val av ämne kan handledaren föreslå ett ämne för skribentens 

avhandling, men skribenten uppmuntras att själv ge förslag. Handledarens uppgift är att bedöma 

om skribenten idé är genomförbar och diskuterar upplägget för avhandlingen med skribenten. 

Genom att lyssna och ta varandras åsikter i beaktande kan man gemensamt utveckla arbetet och 

uppnå goda resultat (Strannegård, 2003, s. 207). Alla som skriver en avhandling ska få 

möjlighet till uppmuntran, stöd och metodisk handledning i form av en projektgrupp, där 

projektledaren och handledaren fungerar som rådgivare. Det är skribenten själv som bestämmer 

hur denne går tillväga och ansvarar för sina egna beslut. Målet är att skapa självständiga 

forskare (Strannegård, 2003, s. 26)  

 De flesta informanter har dock fått ett stort stöd av sin handledare både praktiskt, med 

hjälp att hitta litteratur och vägledning i skrivarbetet, och motivering till att fortsätta och göra 

avhandlingen bättre fast orken höll på att ta slut. Handledaren är en viktig samarbetspartner och 

vill gärna att forskaren ska uppnå lyckade resultat (Strannegård 2003, s. 33). Handledaren 

rekommenderas att konkretisera avhandlingsarbetet med exempel på godkända avhandlingar i 

ämnet som skribenten kan bekanta sig med (Forsknings- och utbildningsservice, lärandestödet, 

2021, s. 16; Nyberg & Tidström, 2012, s. 63-64). I Åbo Akademis avhandlingsguide finns en 

hel lista på vad handledaren har för rättigheter och skyldigheter och det första den 

rekommenderar att handledaren gör är att skriva en överenskommelse med skribenten om hur 

examensarbetets process ska gå till. Därefter ska handledaren stöda skribenten under 

arbetsprocessen och tillsammans med skribenten komma överens om examensarbetets innehåll 

(Forsknings- och utbildningsservice, lärandestödet, 2021).  

 Det finns både större och mindre problem som en forskare kan stöta på under en 

avhandlingsprocess. Saker som val av ämne eller fel handledare är saker som man själv kan 

påverka om man vågar stå upp för sig själv och säga ifrån. Vid en önskan om byte av handledare 

kan studenten kontakta ämnesansvarig eller fakultetskansliet. Det är värre att handskas med 

problem som en global pandemi som sätter stopp för verksamheten helt. 
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6. 1. 3 Lärarnas uppfattning av vad man lär sig av att skriva avhandling. 

 

Många av informanterna lärde sig mycket om själva ämnet de forskade i och tog med sig det 

till sitt läraryrke. Några av informanterna var väldigt nöjda med deras val av ämne eftersom de 

kände att de pedagogiska studierna inte förberett dem tillräckligt inom området och de kände 

nu sig tryggare i lärarrollen. Andra studier bekräftar också detta (Jakhelln m.fl., 2016, s. 202; 

Antonsen m.fl., 2020, s. 112). Informanterna blev bättre skribenter och mera källkritiska, något 

som kan komma till nytta i arbetslivet (Nyberg & Tidström, 2012, s. 6). En av informanterna 

som först tyckte att avhandlingen kändes ganska onödig tyckte i slutändan att det var precis det 

som behövdes; tiden att mogna in i lärarrollen. Andra forskningar gjorda inom ämnet visar 

också på att de studerande mognar och utvecklas som individer under avhandlingsprocessen 

(Aspfors & Eklund, 2017, s. 410; Bjørndal m.fl., 2020, s. 14).  

 Lärarnas tips till sig själva, och i förlängning till de som nu står inför att skriva en 

avhandling, är bland annat att inte göra för mycket annat samtidigt, att ge processen tid. Att 

både skriva avhandling och arbeta kan bli tungt och den egna fritiden blir lidande. Att ha tid 

över för hobbyer och vila är till fördel för alla. (Nyberg, 2012, s. 20). Om det känns för tungt 

är det också viktigt att våga ta hjälp av andra, av handledaren, skolpsykolog eller 

medstuderande, för att inte känna sig överväldigad eller ensam. De informanter som skrev sin 

avhandling ensam önskar i efterhand att de skrev tillsammans med någon för att ha ett stöd i 

processen. Om man skriver tillsammans med någon kan det vara bra att skriva ett kontrakt av 

något slag och komma överens om hur uppgifterna ska fördelas och vilka arbetssätt som 

används, för att säkerställa att man strävar mot samma mål. Ingen bör vara varken besviken på 

slutresultatet eller överarbetad på grund av för hård press i slutändan (Nyberg & Tidström, s. 

17-18). Åbo Akademi rekommenderar att medskribenter skriver ett kontrakt sinsemellan och 

även antecknar i avhandlingen vem som har varit ansvarig för vilka delar och vad som skrivits 

gemensamt (Forsknings- och utbildningsservice, lärandestödet, 2021, s. 10-11). En norsk studie 

visar att det kan vara tungt att skriva tillsammans med någon men också väldigt givande. 

Studeranden har lärt sig att samarbeta, vilket är en stor del av det framtida läraryrket; att kunna 

samarbeta med kollegor och kunna ta sitt eget ansvar att arbetsplatsen fungerar (Jakhelln m.fl., 

2016, s. 204).  

 Informanterna tipsar också om vikten av ämnesval. Att forska i ett ämne som du är 

intresserad av, något som kan ge dig nytta i arbetslivet, är motiverande och utvecklande för dig 

själv (Hanseń m.fl., 2015, s. 17; Eklund m.fl., 2019, s. 86-87). Det allra viktigaste är ändå att 
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komma ihåg att det är bara papper och bokstäver i slutändan, inget fysiskt berg du behöver 

bestiga, även om det ibland kan kännas så. 

 

6. 1. 4 Sammanfattning av resultatdiskussion 

 

Resultatet av undersökningen visade sammanfattningsvis att det finns olika problem och 

lösningar, olika erfarenheter att ta med sig beroende på ämne som undersöks och olika sätt att 

motivera sig själv i en avhandlingsprocess. Att forska i det här fenomenet, det arbete jag själv 

var mitt uppe i, har varit väldigt intressant och motiverande. Det som hjälpte mig mest är att jag 

förstod att jag inte är ensam om att känna att magisteravhandlingen är ett stort arbete som jag 

inte vet om jag kommer att klara av. Även jag hade liknande erfarenheter som vissa informanter 

och det kändes tryggt att veta att även om de stötte på problem så står de här idag, med sin 

examen. De löste alltså problemen, då borde rimligtvis jag också göra det. "Tänk att det "bara" 

är ett examensarbete - ord och text - det finns många andra viktiga saker i livet!" (Nyberg & 

Tidström, 2012, s. 18). Det är tråkigt att höra att flera av informanterna hade problem med t.ex. 

sin handledare, men samtidigt har jag under arbetets gång också insett att det finns sätt för 

studerande att ändra på saker och stå upp för sig själv. Det är trots allt din avhandling och du 

gör dina beslut och får försvara dem. Hamnar man i en konflikt med någon så är det kanske bra 

att ta in en tredje part som kan hjälpa till att lösa saken.  

 Det var intressant att höra att så många av informanterna utvecklades både på ett 

personligt plan och som yrkesmänniska. Det finns säkert de som har uppfattningen att en 

akademisk avhandling inte har någon nytta i den pedagogiska utbildningen, men bevisligen 

finns det saker man lär sig och kan ta med sig ut i arbetslivet. Oavsett om man anser att man lär 

sig något eller inte kvarstår faktum att det är en process man ska ta sig igenom för att nå 

slutmålet: att bli lärare. Det finns de som blir anställda även om de inte har sin magisterexamen 

men lönen är betydligt mindre än om du har din examen och om någon med behörighet söker 

samma jobb som dig går de automatiskt före i kön. Har du skrivit din magisteravhandling och 

fått din examen så ökar dina chanser att du får det jobb du söker och längtar till.   
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6.2 Metoddiskussion 
 

Jag använde mig av fenomenografi som forskningsansats eftersom jag ville få fram 

uppfattningar om fenomenet att skriva en magisteravhandling. En fenomenografisk 

undersökning handlar om att identifiera och beskriva uppfattningar angående ett specifikt 

fenomen. (Starrin & Svensson, 1994, s 112). Fenomenografi som metodansats är väl lämpad 

för att analysera och beskriva människors uppfattningar om olika fenomen, eftersom 

metodansatsen är utvecklad för att analysera data från enskilda personer, oftast genom 

intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015 s.162).  

 Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

är den mest utbredda formen och innebär att intervjuaren har en lista med frågor och ämnen 

som ska behandlas, men frågornas ordningsföljd kan variera och forskaren är beredd att låta 

informanten utveckla sina tankar kring de ämnen som tas upp. Fokus ligger på informanten som 

får utveckla sina synpunkter i öppna svar (Denscombe, 2017, s.269; Ryen 2004, s. 46). Jag 

valde den formen av intervju för att ha en röd tråd att följa, men samtidigt kunna gå in på 

intressanta sidospår och hålla diskussionen och ämnena som diskuterades levande. Även om 

alla intervjuer hade samma utgångspunkt och samma intervjumaterial blev samtalen ändå 

väldigt olika beroende på vad informanten ville betona eller hade varit med om. Det blev många 

fina och avslappnade samtal med den metoden.  

 Under en intervju ska forskaren så gott som möjligt hålla egna värderingar och tankar 

från samtalet och varken döma informanten för hens svar eller påverka informantens åsikter i 

någon riktning.  (Denscombe, 2017, s. 278-289; Ryen, 2004, s.47, s.49-50). Eftersom jag själv 

va i den process som jag forskade om krävdes det en del av mig att inte påverka samtalen med 

mina egna värderingar. Beroende på när intervjuerna hölls kunde jag vara i en bra fas i 

processen, eller i en riktigt dålig och kände att jag satt fast, och jag ville inte styra in samtalet 

åt varkendera det positiva eller det negativa. Det var en utmaning, men jag har strävat till att 

låta informanternas egna åsikter, både negativa och positiva, framkomma i resultaten utan min 

påverkan.  

 Jag använde mig av meningskategorisering som analysmetod. Det fanns både likheter 

och olikheter i svaren, men alla informanter hade ändå varit med om samma sorts process så 

det var ändå ganska enkelt att se samband och få ihop kategorierna till de olika 

forskningsfrågorna. Jag hade från början flera kategorier men märkte vartefter att de flöt ihop 

med varandra och fördes ihop till ett mindre antal.  I slutskedet av meningskategoriseringen 
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brukar ett antal kategorier föras ihop och resultera i ett mindre antal kategorier än vad forskaren 

först skapat, eftersom meningen är att varje kategori ska vara exklusiv (Fejes & Thornberg, 

2015, s. 167-171). Jag valde att konkretisera resultaten med många citat eftersom läsaren får en 

inblick i själva samtalet och kan lättare förstå resultaten och kategorierna. 

 

6.3 Implikationer och förslag till fortsatt forskning 
 

Undersökningen visar att ett gott samarbete med handledaren är viktigt för en skribent under 

avhandlingsprocessen. Handledaren ska fungera som en samarbetspartner som konsulteras vid 

större beslut (Nyberg & Tidström, 2012, s. 61). En bra kommunikation kräver att både skribent 

och handledare kan lyssna och ta till sig vad den andre säger (Strannegård, 2003, s. 207). Att 

skriva kontrakt handledare och skribent emellan kan vara en bra startpunkt för samarbetet, där 

klargörs vad som förväntas av båda parter (Forsknings- och utbildningsservice, lärandestödet, 

2021). Resultaten visar också att det är motiverande att få skriva om något man själv är 

intresserad av och därför läggs tyngdpunkt på ämnesgrupperna som studerande blir insatta i. 

Av de informanter jag intervjuade hade vissa problem med att de sattes in i fel ämnesgrupp och 

blev styrda åt ett annat ämne än vad de själv hade tänkt sig. Förändringar har redan skett i 

fakulteten, nuförtiden skrivs de flesta avhandlingar inom befintliga forskningsprojekt och 

anmäler sig själva till den projektgrupp som de önskar skriva inom (Eklund, 2019, s. 9).

  De informanter som skrev tillsammans med någon var nöjda med upplägget och en del 

av de som skrev ensamma önskar att de hade gjort det tillsammans med någon istället. 

Undersökningar tyder på att det kan vara gynnsamt att skriva i par med någon, både för 

motivationen och orken (Nyberg & Tidström, 2012, s. 17-18). Åbo Akademi förespråkar också 

nuförtiden att skriva i par med någon.  

 Eftersom handledningen var ett genomgående ämne i diskussionerna vore det intressant 

att undersöka hur handledarna ser på fenomenet att skriva avhandling. Hur ser de på vad som 

förväntas av dem? Vad förväntar de av skribenterna? Vilka upplägg av handledning ser de att 

bäst har fungerat under tiden de har varit verksamma.  

 Eftersom min undersökning går tillbaka några år vore det även intressant att genomföra 

samma typ av undersökning på en ny informantskara som nu skriver avhandling eller nyligen 

blivit klara, för att se om resultaten är de samma eller om det finns olikheter.     
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

1. Hur uppfattade informanterna inledningsfasen i avhandlingsprocessen? 

- Vad var din allmänna uppfattning om avhandlingsskrivande innan du påbörjade din egen process? 

- hur väcktes ditt intresse för ämnet? 

- hur var känslan efter inledningsseminariet? 

- Stötte du på något problem i inledningsfasen? 

- När kände du att du kom igång med ditt skrivande? 

- Hur resonerade du kring tidsplanen? 

 

2. Hur uppfattade informanterna skrivprocessen? 

- Hur motiverade du dig själv i skrivprocessen? 

- Stötte du på något hinder med datainsamlingen? 

- Kände du att du fick hjälp under skrivprocessen? 

- Hur fungerade handledningen? 

- Var din ursprungliga tidsplan realistisk? 

 

3. Vad anser informanterna att man lär sig av avhandlingsskrivande? 

- Var du nöjd med slutprodukten och slutbetyget? 

- Vad ser du tillbaka på som det mest givande med att skriva avhandling? 

- Vad ser du tillbaka på som det svåraste momentet med att skriva en avhandling? 

- Har du haft nytta av din undersökning i ditt lärararbete? 

- Vad skulle du ge som råd till ditt avhandlingsskrivande jag nu i efterhand? 

 


