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Om att styra självständighet 

Gustaf Onn 
 

är kommer jag att reflektera över hur jag kan styra student-
ers uppsatsarbete utan att studenternas självständighet går 

förlorad, samtidigt som de krav som finns på uppsatser uppfylls. 
Här finns två resultataspekter: manuskriptens kvalitet och stu-
denternas mognad. 

Svårigheter och förtjänster i manuskript 
Erfarenheter: Uppsatser är svåra att bedöma och därmed att 
handleda, vilket visar sig bland annat när Turismvetenskap 2010 
hade intern mellanårsutvärdering av uppsatser gav den ena av de 
två docentkompetenta externa granskarna omdömet G- på en 
uppsats som den andra gav omdömet VG. Jag tror att de var 
någorlunda överens om kvaliteten i olika avsnitt, men kanske 
inte om hur man väger olika kvalitetsaspekter mot varandra. 
(Jmf. Odelstad 2002). Ofta tycker jag själv att jag tämligen snabbt 
kan märka om en text fungerar eller ej, även om anledningen är 
svår att formulera. Emellanåt har skilda delar av en uppsats helt 
olika kvalitet, och olika textavsnitt erbjuder större eller mindre 
möjligheter för författarna att visa sin självständighet. Vi ska här 
titta närmare på två avsnitt där kvaliteten är tydlig: problematis-
ering och analys. 

Problematisering kan i ett lyckat exempel som jag har tagit ur 
en uppsats som skrevs för ett par år sedan, se ut så att man har 
tagit upp ett pågående projekt med matturism i Sverige, kontex-
tualiserat det genom att beskriva hur turismen i landet ser ut i 
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stort och dess utveckling under det senaste decenniet.1 Därefter 
tar man upp hur det aktuella projektet har relevans för turismen 
i Sverige, något om hur vetenskapen ser på fenomenet matturism 
och dess problem, och hur det aktuella projektet skiljer sig från 
andra inom samma sfär. Bland annat diskuteras standardisering 
kontra småskalighet. Slutligen presenteras syftet med studien 
och hur den är unik. Därpå följer ett antal frågeställningar vars 
svar är tänkta att användas för att uppfylla syftet. 

Det som gör det lyckade exemplet till en bra problematisering 
är att det finns en rätt tydlig strukturell idé, där författarna först 
kopplar ihop det fenomen de avser att studera med samhällsut-
vecklingen och där visar att de studerar ett angeläget problem. 
Därefter visar de att det är ett komplext problem som är värt att 
studera på djupet för att få en god uppfattning av det. Därpå 
formuleras ett syfte som är tydligt, så till vida att man kan utläsa 
att det är en tes som drivs i uppsatsen och att det med hjälp av 
frågeställningarna är rimligt att tro att författarna kommer kun-
na uppfylla syftet – att det är ett undersökningsbart problem.  

Man kan även tänka sig helt teoretiska projekt där man en-
bart håller sig till hur olika författare ställer sig i relation till va-
randra med avseende på ett fenomen. I ett kandidatuppsatsut-
kast till fjärde seminariet försöker författarna belysa hur feno-
menet sexturism kan förstås utifrån olika teoribildningar, vilket 
på ett intressant sätt pekar mot förståelse av hur olika teorier 
öppnar och stänger vilka iakttagelser perspektiv erbjuder och 
därmed lyfter fram betraktaren i kunskapsutvecklingen.  

Emellanåt ser det inte alls lika tilltalande ut. I ett exempel för 
författarna fram en mängd olika idéer som drar åt olika håll. I 
den inledande fasen försöker författarna genomföra två helt 
olika undersökningar; hur Östersundsbor ser på hållbarhet i sitt 

                                                                               
1 Alla studentarbeten som åberopas är fiktiva. I de fall materialet kommer 
från ett studentarbete har det förvrängts så att inga enskilda studenter eller 
studentarbeten ska kunna kännas igen. Syftet är att få fram exempel på 
problem med studenters arbeten och inte att visa att vissa studenter har 
problem i sin textframställning. 
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eget turistande och hur hållbarhetsarbete fungerar i Incoming, 
det vill säga internationell turism till Sverige. Därtill finns några 
argument för vad som gör Östersund/Åre attraktivt och liknande 
som inte har med något annat att göra. Det här exemplet visar 
även upp en allmän diskussion om än det ena, än det andra och 
lyckas inte komma ner på djupet i någonting. Under kursens 
gång lyckas författarna utveckla uppsatsen, men problemen 
kvarstår vid kursens slut i förmildrad form.  

En av de framträdande bristerna här är avsaknaden av en röd 
tråd. Olika delar av den problematisering som görs är svåra att 
relatera till andra delar. Om de skulle vara delar av ett och sam-
ma problemkomplex berättar inte författarna om relationerna 
mellan delproblemen. Syftet i uppsatsen är dessutom sådant att 
det delvis är svårt att uppfylla.  

Författarna förklarar inte varför problemen bör granskas när-
mare. Det kastas inget ljus över frågan som gör att vi kan se att 
det finns olika perspektiv som belyser olika saker i fenomenen 
som diskuteras. I stället för att lyfta fram olika aspekter av ett 
fenomen ställer författarna fenomen bredvid varandra och, som 
ovan nämnts, lämnar läsaren i sticket avseende relationen mellan 
de olika delarna. Min bedömning som läsare är att det beror på att 
det inte riktigt finns en relation mellan delarna, och om jag har fel 
är det författarnas sak att övertyga mig om motsatsen.  

Det är inte helt sällsynt att det förekommer rent konsultativa 
ambitioner i uppsatsutkast, där författarna vill passa på att ut-
veckla en affärsidé som hur turistföretag ska förbättra en del av 
verksamheten. Ett exempel från ett manuskript till kandidatupp-
satskursens andra seminarium är: ”Hur ska Upplevelseresor 
locka den slovakiska marknaden?” Sådant kommer jag inte att 
godkänna, utan det krävs att författarna hittar något av veten-
skapligt intresse att undersöka.  

Reflektion: Det går nog inte att formulera ett enda sätt att 
beskriva bra problematiseringar. Men jag tror att man ofta hittar 
en anknytning till aktuella samhällsproblem med en viss kom-
plexitet, så att de är värda att lägga tid på. Och jag tror att det 
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krävs att författarna klarar att med stringens ingjuta en känsla av 
trovärdighet hos läsaren. Till denna stringens kopplas allt som 
oftast en beläsenhet. Men enligt min bedömning är att det främst 
är analytisk förmåga som krävs.  

Till det som förväntas av en problematisering hör att förfat-
tarna presenterar vad som ska studeras och varför. Detta kan 
naturligtvis göras på en mängd olika sätt och det är nog inte 
möjligt att betrakta resultatet som rätt eller fel, utan snarare är 
det en fråga om bättre eller sämre.  

En bra problematisering kan utgå från ett vetenskapligt prob-
lem som ska studeras, hur detta har gjorts tidigare och vad som 
inte har gjorts, samt placera den aktuella studien med avseende 
på vad som är nytt i den. Här kan man kanske skönja en objek-
tivistisk ansats. För en konstruktivistisk ansats torde det då i 
stället handla om varför det blir intressant att analysera någon/-
några framstående individers tolkningar av ett fenomen.  

Erfarenheter: I analysavsnittet får studenterna möjlighet att 
visa upp sin kritiska reflektionsförmåga. I en bra uppsats kan det 
se ut så här:  

Vidare finns det ytterligare mer praktiska aspekter att beakta, 
som Mossberg påpekar, att bemötandet från personal såväl som 
den fysiska platsen har en stor inverkan på helhetsupplevelsen. 
På Hårstens Värdshus finns en god grundtanke i att upplevelsen 
börjar i Stavsnäs och slutar i Stavsnäs och är något som går i 
linje med Mossbergs uppfattning om upplevelser. Då närpro-
ducerad mat inte alltid kan förväntas resultera i en godare 
måltid smakmässigt kan ändock etiska värden förmedlas och på 
så vis ge ytterligare ett bidrag till, som Pine och Gilmore uttry-
cker det, en känslorik upplevelse.  

Vi skribenter har dock sett tendenser till att själva matupplevel-
sen kommer i skymundan i fallet för både Hårstens Värdshus 
och Krogen på Stora Nassa. Dessa båda aktörer lägger inte så 
stor vikt vid berättelsen om maten vilket analyseras vidare un-
der nästa avsnitt.  
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För att kunna se det i kontext citerar jag även författarnas syftes-
formulering:  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter som 
finns till att skapa närproducerade måltider och hur dessa i sin 
tur kan bidra till besökarens helhetsupplevelse. Studien har sin 
utgångspunkt i projektet Skärgårdssmak, utifrån vilket möjlig-
heter till matturism med lokal förankring undersöks vidare på 
flera olika nivåer.  

Här kan man se hur författarna tar avstamp i de teoretiska källor 
som de har använt, till exempel Mossberg, och ställer dem mot 
de empiriska källor de har bearbetat som är relevanta för det som 
diskuteras i avsnittet, varefter deras egna iakttagelser kommer. 
Här framkommer dels den redan presenterade informationen 
från teoretiska och empiriska avsnitt, men därtill visar förfat-
tarna hur de ser något nytt framskymta när man lägger samman 
det tidigare kända, så att nya mönster träder fram, mönster som 
författarna uppfattar och som därmed är deras bidrag till för-
ståelsen av fenomenet. Därtill framskymtar en kritisk hållning 
till det empiriska materialet; ingen av respondenterna lär ha sagt 
rakt ut att de struntar i berättelser kring maten. Det som är fört-
jänstfullt i framställningen här är att det råder en samklang mel-
lan syftet och det författarna diskuterar, att de kopplar sina teo-
retiska och empiriska iakttagelser till varandra och att de lyfter 
fram aspekter som de tycker är anmärkningsvärda, det vill säga 
att de ger ett eget bidrag till diskussionen. 

Nedan följer ett fall där det inte alls ser lika bra ut. För att 
sätta analysen i kontext återges först syftesformuleringen: ”Syftet 
med arbetet är att undersöka Östersundsbornas resvanor”. 

Exempel ur analysen är kanske inte helt rättvist sammansatta 
– det existerar försök att anknyta till de egna empiriska iakttagel-
serna som ofta är väldigt allmänt hållna. Författarna väljer att 
först skriva om det teoretiska materialet och sedan om det em-
piriska. Detta i kontrast till det tidigare exemplet där studenterna 
visar hur de är aspekter av samma fenomen. Avsnittet är relativt 



 
 
G U S T A F  O N N  

 118 

långt och skulle i stora delar kunna passa i ett teoriavsnitt. Här 
följer de två första avsnitten: 

Analys av teori 
Som tidigare presenterats i arbetet handlar tre av våra artiklar 
om miljöfrågor vid konsumtion. Dessa skiljs däremot från va-
randra. Pall, McRyan, Jonson och menar att människor inte är 
medvetna om växthuseffekten och att de påverkar den via sin 
konsumtion.  

Connors & Jones tar upp att det inte föreligger någon skillnad 
mellan människor vad gäller miljöfrågor utan det finns två 
grupper av konsumenter som efterfrågar olika typer av produk-
ter där några är miljövänliga och vissa inte. Artikeln av Åkesson 
Öhman ser två grupper där några inser att man ska skapa miljö-
vänlig teknologi medan den andra gruppen påstår att man ska 
dra ner på konsumtion. Efter genomförandet av vår egen enkät-
undersökning ser man att 39% tänker på miljön när de reser 
inom Sverige och Östersund. Detta kan vara en blandad faktor 
av många olika anledningar, Teknologin gör det enklare att vara 
miljövänlig samtidig som dom skapar egna miljöproblem ge-
nom sin existens. Och beroende på priser kan människan vara 
mer eller mindre miljövänliga beroende på utbudet. Vi efter-
frågar olika produkter beroende om vi tillhör dessa 39% eller 
inte och på så sätt tänker olika angående konsumtion och 
teknologifrågor. Här kan vi även anknyta till artikeln som är 
skriven av VD Anders Svensson på Retail Research där han ut-
talar sig om att fler svenskar föredrar att åka utomlands och dra 
ner på konsumtionen av semesterresor i Sverige. Detta kan vi 
anse både som för och nackdel, fördelen är att förbrukningen av 
resandet minskar i Sverige och på så sätt ökar bevarandet av 
naturen, nackdelen däremot är att Sverige och främst stor-
städerna Stockholm, Göteborg och Malmö minskar i stadsin-
komst vilket kan leda till en ökning av arbetslöshet och försäm-
rad lokal ekonomi.  

Det finns en hel del material som endast återges. De anknytnin-
gar som föreligger till de egna undersökningarna är väldigt 
allmänna. Till exempel kopplas inte idén att konsumenter väljer 
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produkter och att vissa av dessa är miljövänliga, medan andra 
inte är det, närmare till frågan om resvanor; endast att man drar 
ner på sin vardagskonsumtion för att kunna resa – vilken kon-
sumtion det är man drar ner på lär ha en inverkan på miljön och 
hur denna relaterar till miljökonsumtionen i resandet. Det görs 
en viss koppling till andra hållbarhetsdimensioner, men de är 
väldigt allmänt hållna och inte på en konkret nivå. Inte sällan 
föreligger även en rätt oklar koppling till det angivna syftet. I det 
nyss nämnda exemplet med miljöprodukter är det oklart om och 
hur detta över huvud taget har med resvanor att göra. Sedan 
skriver studenterna:  

Analys av empiri 
I vår empiridel där vi tar hjälp av intervjuer, observationer och 
enkätundersökningen fick vi reda på att de flesta anser att 
Östersund är en väldigt vacker och attraktiv stad. Dock detta 
visade undersökningen att resa utomlands föredras främst med 
anledning till att besöka släkt samt upptäcka nya varma länder 
och kulturer.  

Under intervjuerna som skedde med turistrelaterade företag kan 
vi se att svaren från Svea Alm på Östersund Turistinformation 
visade att de inte är så intresserade av att marknadsföra Öster-
sund nationellt eller på lokal nivå utan deras syfte är att mark-
nadsföra huvudsakligen internationellt. […] 

Silvia Persson på Visit Jämtland berättar för oss att de största 
dragningskrafterna för Jämtland är fjällen och naturen, främst 
för internationella besökare. Detta kan även knytas till vår 
enkätundersökning som visar att cirka 59 % anser att fjällen är 
en attraktiv dragningskraft för besökare. Detta kan stärkas från 
vår observation i Östersund. Det vi har märkt utifrån vår enkät-
undersökning var att de största dragningskrafterna ligger i ut-
försåkning och natur då Östersund har närhet till Åre, en gam-
mal skidort med mycket logi- och liftkapacitet och rikt krogliv.  

Författarna verkar här helt ha tappat kopplingen till det syfte 
som de har angett. Teorin möter därtill aldrig empirin, så de 
belyser aldrig varandra. Därmed är det ganska oklart hur rele-
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vanskopplingarna mellan teori och empiri ser ut, liksom det är 
mellan de empiriska påståendena och det syfte som lyfts fram i 
uppsatsen. Hur destinationens turistbyråer och marknadsföring-
sorganisationer ser på orten har ju en obefintlig eller mycket 
begränsad bäring på invånarnas turismbeteende.  

Reflektion: Man kan konstatera att även om det inte går att 
formulera en sammanhållen modell för vad som ska ske i analy-
savsnittet ska teori och empiri kopplas till varandra på ett sådant 
sätt att författarna får möjlighet att se nya mönster framträda 
och presentera dessa – något som inte kommer automatiskt om 
man läser den åberopade teorin och empirin var för sig. Förfat-
tarna pekar ut det som är intressant och diskuterar vad det bety-
der. Ett minimikrav är att författarna tydliggör för läsaren hur 
man kan förstå det studerade fenomenet. För en riktigt bra ana-
lys kan detta ge möjligheter att revidera den teoretiska uppfatt-
ningen så att undersökningen skapar ett teoriläge efter un-
dersökningen som är annorlunda än det som var före. Att all 
anförd empiri och teori används och att allt har en tydlig kop-
pling till det syfte som man anger är förutsättningar för en bra 
analys och väl sammanhållen text. 

Ett problem som jag så här i efterhand ser är att när jag har 
påtalat att en sak inte verkar fungera eller vara genomtänkt så 
har dessa författare lämnat svar av karaktären: Jaha, men då åt-
gärdar vi det. Tack för synpunkten. Jämfört med de första manu-
skripten är det mot kursens slut bättre, men det är fortfarande så 
spretigt och förvirrande att det blir svårt att veta var man ska 
börja. De verkar inte kunna sortera in material eller söka det 
material som behövs för att få till det. Som jag ser det är detta en 
brist i förmågan att kunna förstå vad som behövs. Vilket i sin tur 
kan bero på bristande analytisk förmåga eller på bristande kun-
skaper (eller information) om vad som förväntas. 
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Tydliggörande av förväntningar på studenter och 
deras arbeten 
Uppenbarligen pekar många studenters bristande kunskaper om 
vilka förväntningar som möter dem på C-nivån även mot en 
möjlig brist i den pedagogik som används av lärare och i läro-
böcker. För att åtgärda gapet mellan våra förväntningar och stu-
denternas medvetenhet har vi infört ett antal texter i ämnen som 
textframställning, problematisering, analys, vetenskapsteori och 
teori. Det verkar dock inte som att föreskriva litteratur löser 
problemet helt, i alla fall inte hos alla studenter. Som resultatet av 
införandet av analys-PM indikerar, räcker det inte att studenter-
na läser en text om vad som förväntas.  

Utöver att de skriver PM och projektarbeten under hela ut-
bildningen och får synpunkter från studentkollegor och lärare 
verkar det som om de inte får eller tar sig den tid som krävs för 
att bearbeta sina texter tills de är bra. Alternativt så är kanske 
lärarnas möjligheter att läsa, ge återkoppling och kräva in kom-
pletteringar inte tillräcklig.  

Jag har försökt tänka ut andra sätt att presentera vad som 
efterfrågas, eftersom det egentligen är en typ av ostrukturerat 
problem; det finns inte bara ett sätt att göra exempelvis en veten-
skaplig problematisering. Det betyder ju dock knappast att vad 
som helst går bra. En iakttagelse efter att vårterminens kandida-
tuppsatser examinerats är att litteraturen anger vad som ska 
göras i en analys, vilket de på ett bra sätt har fångat upp i sina 
analys-PM. Däremot har många inte fått grepp om hur man gör 
när man analyserar. Att göra analyser innebär i ordets ursprun-
gliga betydelse att man tar isär det studerade i dess beståndsdelar 
så att man kan förstå hur dessa fungerar och hänger ihop. Detta 
isärtagande är ju en arbetsprocess, vilket innebär att det finns 
någon form av färdighet inblandad – inte endast kunskaper (i 
bemärkelsen episteme). Antagligen krävs införande av en mer 
strukturerad färdighetsträning här, vilket skulle kräva ytterligare 
resurser om inte några befintliga moment ska tas bort. I nuläget 
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finns inga moment som anses onödiga, varvid resurstillskott blir 
vad som i så fall krävs.  

Handledning 
Erfarenhet: Den handledning på kandidatnivå som jag ger under 
de fyra seminarierna före den slutliga ventileringen, baseras på 
att jag noggrant läser studenternas texter och skickar tillbaka 
dem elektroniskt kommenterade före seminariet. Eftersom 
kommentarerna kommer till studenterna första gången textledes 
är den ton som föreligger i seminariesalen viktig, då den påver-
kar studenternas tolkning av mina kommentarer. Under semi-
nariet framförs sedan sådant som jag anser att alla – inte bara 
författarna – behöver få höra för att förtydliga förväntningarna 
på text (jfr Bernler & Johnsson 1985). Därtill tas sådant upp som 
framkommer under seminariets gång – ibland har opponenter 
läst en senare version än jag – samt, i synnerhet, sådant som kan 
sägas inför alla utan att genera författarna för mycket.  

Utöver grupphandledning under seminarier har studenterna 
även två tillfällen med individuell handledning. Då är som regel 
inte textläsning aktuellt, utan studenterna ges möjlighet att 
diskutera hur de kan hantera de problem de uppfattar sig ha med 
arbetet. Syftet med att låta studenterna formulera det som ska 
diskuteras är att stärka autonomin i deras arbete. Här ventileras 
även sådant som jag anser är nödvändigt att ta upp, men inte 
passar för många öron. Vid behov ges fler handledningstillfällen, 
men studenterna är varnade att det inkräktar på självstanding-
hetsrekvisitet i examinationen och därmed kan trycka betyget 
nedåt. Jag uppfattar inte att studenter överutnyttjar handlednin-
gen. Utöver att klargöra eventuella frågor kring förväntningar 
försöker jag i handledningssituationen ställa frågor som får stu-
denterna att själva komma fram till hur de ska lösa det som de 
uppfattar som problem. Därtill finns frågor av litteraturtips-
karaktär, i vilka jag försöker peka på litteraturkroppar snarare än 
enskilda verk. I de flesta metodfrågor finns redan stöd för stu-
denterna att få i referenslitteratur. Därtill kan det vara vissa tek-
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niska frågor kring exempelvis hur man ska tolka vissa statistiska 
metoders krav, hur man ska arbeta med kodning inom en grun-
dad teori eller om diskursanalys är lämpligare än narrativ analys 
för ett visst problem. Givetvis diskuteras även vad en examinator 
kan tänkas tycka om mängden och kvaliteten på empiriskt och/-
eller teoretiskt material. Handledningstillfällena är ofta hållna i 
en positiv anda, så till vida att jag försöker frammana en fokuser-
ing på utvecklingsområden som ger möjlighet till godkända 
arbeten. Jag brukar försöka undvika att ge negativa synpunkter 
utan pekar hellre mot olika utvecklingsalternativ.  

Under kursen ges tydligt planeringsstöd till empiri- och teori-
inhämtning. I kursbeskrivningen anges att empirin i princip för-
väntas vara inhämtad till seminarium tre och analyserna gjorda 
till seminarium fyra. Det är dock inte ovanligt att detta inte följs 
och att studenter ändå får till hyfsade manuskript till slutsemi-
narier. Av det skälet vill jag som handledare ogärna stoppa 
manuskript som inte fullt ut uppfyller förväntningarna, även om 
grupper som ligger långt ifrån naturligtvis rekommenderas att 
skjuta upp examinationen. Jag kan dock tycka att det skulle vara 
önskvärt med en bättre genomlysning av analysavsnitten. Samti-
digt tycker jag inte att jag kan kräva av övriga handledare och 
mig själv att vi ska utföra ännu mer obetalt arbete. 

Reflektion: Vad gäller frågan om att effektivt, i bemärkelsen 
att få avsedd verkan, framföra synpunkter tillkommer en del 
aspekter utöver de ovan nämnda. I exemplet från det dåliga 
analysavsnittet är det så mycket att åtgärda att jag tänker att jag 
inte kan påtala allt om de ska ha en chans att komma någon vart 
– att det skulle leda till en känsla av att utmaningen är dem över-
mäktig. Därtill kommer att de kommentarer som jag lägger i 
manuskripten är de jag bedömer att man kan göra i skrift. Vissa 
saker behöver nog diskuteras muntligt i stället, då studenterna 
kan behöva stöd i hur de ska tolka dem. I handledningen tycker 
jag att känslan av förtroende och tillit till handledaren är viktig 
att värna om, då studenterna i alla fall har så stor osäkerhet att 
hantera. Denna tillit byggs dels upp under A- och B-kurserna, då 
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jag träffar studenterna relativt mycket. Därtill handlar det om att 
visa studenterna respekt och förtroende under kursens gång. Här 
går tankarna till Martinsens diskussion om etik i gränslandet 
mellan teologi och filosofi så som den återges av Henriksen & 
Vetlesen: 

Som människa bland människor kommunicerar vi emellertid 
hela tiden mer än det talade ordet, den meddelade avsikten, vårt 
begrundade ärende. I varje levande möte med en annan person 
är vi med i lasset. Det kommunicerade är inte bara det som 
kommuniceras utan också den som kommunicerar. Det talade 
ordet kan gälla en sak; denna kan ha mycket, litet eller nästan 
ingenting alls med oss som personer att göra; och likadant för 
mottagaren. Men om innehållet, det sagda, är sakligt är mitt sätt 
att säga det just mitt sätt. I min unikhet är jag därmed något av 
det som kommuniceras, jag är personligen närvarande i det som 
den andre mottar, förhåller sig till och reagerar på – på sitt lika 
personligt färgade sätt (Henriksen & Vetlesen 2011, s. 211) 

Det innebär att en central del av seminariestilen är att jag som 
handledare är öppen, ärlig och empatisk mot studenterna – att 
jag betraktar dem i möjligaste mån som jämbördiga parter. Detta 
är naturligtvis inte helt och hållet möjligt då jag står i en maktre-
lation till studenterna, även om förhållandet mildras av att jag 
inte är deras examinator, utan försöker förbereda dem på vad en 
examinator kan tänkas tycka. Henriksen och Vetlesen (2011, s. 
216) formulerar det sålunda: ”Att vilja det goda för den andre är 
därmed att vilja den andres erövring av autonomi.” Därtill är jag 
angelägen om att det ska finnas en vänlig och gärna lite humor-
istisk ton i seminariet, dock utan att göra avkall på det allvarliga 
som måste hanteras. Här kan man beakta den svenske filosofen 
Fredrik Svenaeus (2009, s. 95): 

Det egentliga emotionella uppdraget (Golemans uppdrag) kan 
alltså inte bestå i att utsläcka alla känslor, utan i att, som de 
gamla grekerna – Aristoteles – sa, känna rätt känsla, av rätt an-
ledning, vid rätt tidpunkt, i lagom mängd – kort sagt, att känna 
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det som situationen kräver för att kunna handla på ett klokt sätt 
genom känslans drivande kraft. 

Vid ett av handledningstillfällena för en uppsatsgrupp som haft 
problem med relevans som beskrivits ovan behövde de få höra 
att en hel del av det nedlagda arbetet de gjort saknade värde för 
det syfte som de angav med uppsatsen. Häri ligger naturligtvis 
även en balansgång mellan att å ena sidan ha mod (jmf Henrik-
sen & Vetlesen 2011, s. 194) att framföra kritik mot pappret, 
vilket alltid ändå blir en kritik av författarnas handlingar eller 
brist därpå och å andra sidan se till att studenterna orkar ta sig 
vidare. Det går även för en pliktetiker (jmf Henriksen & Vetlesen 
2011, s. 145–162) att se en konflikt mellan olika plikter kring 
detta: plikten att behandla alla studenter på ett rättvist sätt ur 
myndighetsperspektiv, plikten att få dem att ta sitt personliga 
ansvar – att se till att de som sköter sina studier väl får skörda 
mödan av det i form av ett examensbrev som de som inte sköter 
sina studier inte får, plikten att hjälpa människor, plikten att 
upprätthålla kvaliteten i självständiga arbeten. Utan prioriter-
ingsmekanism fås inte hjälp av pliktetik. 

En fråga som inställer sig hos mig är hur man hanterar stu-
denter som presenterar papper med svaga problematiseringar, 
teoriavsnitt, analyser och/eller kopplingar till valda problem i 
sina uppsatsarbeten och när man ska agera? Här är det klart 
knepigt, då det inte finns en enda väg för uppsatsgrupper att gå. 
Jag vill ju inte att studenternas arbeten ska bli en konsekvens av 
mina egna attityder, utan att det ska finnas en självständighet i 
deras författande. Det innebär att jag är tvungen att acceptera att 
studenterna kan ha rätt att ha åsikter som jag inte delar, och att 
detta kan gälla hur en problematisering ska se ut. En hörnsten i 
min handledning är att allt man kan argumentera övertygande 
för är akademiskt acceptabelt. Jag brukar tillägga att om man vill 
argumentera för att en uppsats inte behöver ett syfte, så lär man 
nog argumentera sig blå – men i princip ska det vara möjligt.  
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Dewey, en av den filosofiska pragmatismens framstående 
företrädare, (1996, s. 17–24) ser reflekterande tänkande som en 
process som är indelad i faser. Han tar upp fem olika faser. I 
första fasen formuleras ett förslag, ett utkast till lösning på ett 
problem ofta med en emotionell kvalitet snarare än något bear-
betat. Denna fas följs av den andra fasen där det sker en intellek-
tualisering av problemet som utforskar de villkor som hör till 
problemet. Därefter följer en formulering av en vägledande idé, 
en hypotes, vilken grundar fortsatt behandling av problemet. 
Utifrån denna resoneras i den fjärde fasen snävare kring prob-
lemet så att en helhet uppstår i förståelsen av problemet. I den 
sista fasen prövas hypotesen mot problemet.  

Här kan man se att studenter som ligger i den första eller an-
dra fasen inte har användning av råd som har bäring på de 
senare faserna och vice versa. I den första fasen har man inte 
riktigt kläm på vad det är för ett problem och har således inte 
intellektualiserat det. Om detta inte görs i en någorlunda tidig fas 
av uppsatsarbetet – något som nog kräver beläsenhet så att man 
kan relatera till vad som redan finns skrivet – är det nog svårt att 
få uppsatsens olika delar att fungera väl med varandra. Här finns 
dock ett balansproblem mellan å ena sidan kravet på studenter-
nas självständighet; att de själva ska göra en probleminventering, 
och å andra sidan att stödja dem i skrivprocessen så att de lyckas 
färdigställa en uppsats. Här kan man tänka sig att de svagare 
studenterna behöver mer direktiv handledning för att komma 
tillräckligt långt i sin process och därmed att jag som handledare 
behöver bli bättre på att avgöra vilka som behöver tydliga ramar. 
Möjligen kan förmåga att problematisera i andra kontexter än 
akademisk framställning vara till ett stöd för studenterna för att 
förstå vad som efterfrågas och därmed snabbare och på ett bra 
sätt komma till den intellektualisering av problemet som gör att 
man kan avgränsa det och sedan komma vidare. Om det 
fungerar återstår endast den del som handlar om att kunna relat-
era den vägledande idén till det tidigare kända för att komma 
igång ordentligt. Att uppsatsskrivandet är en iterativ process gör 
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ju att man, utom i vissa kvantitativa ansatser, måste arbeta itera-
tivt med alla delar. 

Därtill är det så att olika studenter har olika ”projektstilar”. 
En del går segt-segt-segt och mot slutet smäller det till och blir 
rätt hyfsat. Andra är alltid väl framme och det blir rätt hyfsat. En 
tredje kategori är de som är sega i början och aldrig riktigt får 
fart. En tänkbar fjärde kategori är de som tidigt är väl framme 
och sedan blir det pannkaka – jag har dock ingen erfarenhet av 
detta sista förlopp. Man kan fundera på om olika projektstilar 
skulle behöva olika handledningsformer. Men det är emellertid 
svårt att redan i inledningen av uppsatsarbetena bedöma pro-
jektstilen. Grupperna som skrev uppsatserna ur vilka de lyckade 
exemplen var hämtade var väl framme hela tiden, medan de som 
ligger bakom de inte fullt så lyckade exemplen ofta haft mycket 
men dåligt genomtänkt text och därigenom aldrig lyckats ligga 
väl framme.  

Den existentialistiska filosofen Hannah Arendt (1997, s. 47) 
noterar i en diskussion om hur Kants särskiljande av tänkande 
och vetande att ”… tänkandet karakteriseras främst av att det 
avbryter allt görande”. Här verkar det som om grupperna, ur 
vilkas text de mindre lyckade exemplen är hämtade, i inlednin-
gen av uppsatsarbetet hade sprungit ut och gjort en hel del; de 
hade åkt på kryssning och observerat, observerat i ett friluftsom-
råde, de hade skrapat samman kunskaper från de olika kurser de 
hade läst tidigare. De hade kanske inte låtit sig avbrytas av att 
tänka? Arendt skriver förvisso om tänkande i ett etiskt samman-
hang, men jag tror att man utan vidare kan hävda att vissa delar 
definitivt går att anföra även på det epistemiska området. En 
sådan sak är att ”[v]arje kritisk undersökning måste genomgå ett 
stadium där accepterade åsikter och ’värden’ åtminstone hypo-
tetiskt negeras genom att man tar reda på deras konsekvenser 
och underförstådda antaganden…”. (Arendt 1997, s. 60). Om 
man gräver i begreppen och finner en sokratisk förundran över 
hur det inte hänger ihop så som man först trodde riskerar man 
att bli förlamad. Arendt visar här på att en fundamental sak som 
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studenterna måste åstadkomma för att bli tänkande är att 
ifrågasätta tingens ordning så som den visar sig. Världen kanske 
inte är allt som verkar vara fallet. 

Många av de studenter som sedermera har bra uppsatser är 
sådana att de nog inte behöver så mycket hjälp. De är själv-
gående och verkar ofta vara medvetna om de svagheter man 
påtalar. Det kan dock finnas en möjlighet att detta bara är ett 
intryck i ljuset av de som behöver mer stöd. Den sortens stu-
denter är dock inte de som är föremål för mina främsta grubble-
rier. De verkar få vad de behöver i den mån de inte redan hade 
det. Det är den svagare kategorin som är något att ta sig an – att 
göra något för de studenter som klart behöver ens hjälp. Här kan 
en idé vara att, som ovan nämnts, arbeta med deras tidigare 
erfarenheter och försöka översätta dem till den akademiska kon-
texten. Man kan förmå dem att använda fungerande idéer från 
andra sammanhang och koppla dessa till fakta. (Dewey 1996, s. 
16) Man kan dock behöva påtala att fakta språkligt betyder något 
skapat. Att det ”bortom tvivel”-aktiga hos fakta inte kan ses som 
säkert. Man kan då tänka sig att använda såväl den sokratiska 
bromsen som väcker studenterna med stickande frågor, som 
barnmorskan, vilken förlöser konsekvenserna av en idé. Den 
sokratiska darrockan som förlamar och själv blir förlamad av 
förundran är nog mer för de självgående studenterna (Arendt 
1997, s. 56–57). 

I grupperna med de inte fullt så lyckade exemplen är det 
frågan om jag inte borde ha varit ännu tydligare i mina försök att 
få studenterna att förstå brister och vad man kan göra åt dem. 
Det mitt minne talar om för mig är att jag har sagt att det är 
spretigt och att de måste försöka få arbetet att handla om en sak. 
Den relativt trevliga ton jag använt och trott vara nödvändig för 
att hjälpa studenterna kanske ibland bör ersättas av en barskare 
eller i alla fall rakare kommunikation. Till det kommer nog även 
risken att de svaga studenterna kanske inte tar till sig det som 
handledaren säger på det sätt som avses. Här kanske man be-
höver byta roll från Sokrates barnmorska till broms, som sticker 
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studenterna så att de vaknar (Arendt 1997, s. 56–57). En sådan 
åtgärd behöver i så fall sannolikt kopplas till mycket förtro-
endeskapande så att studenternas tillit behålls. 

Bröderna Dreyfus & Dreyfus, matematiker, respektive filosof, 
framför en idé om hur man rör sig genom olika stadier i sin 
kompetenstillväxt (Dreyfus & Dreyfus 1988 s. 21–36). Som novis 
lär man sig genom instruktioner att hantera objektiva faktum. 
Därpå följer ett läge som avancerad novis, vari man börjar kunna 
identifiera, genom praktisk erfarenhet av konkreta situationer 
med meningsfulla element, när dessa element företes. Därpå 
följer kompetensfasen där man ser en situation som en mängd 
fakta i vissa specifika konstellationer vilka ger stöd åt en viss 
slutsats om situationen. I skicklighetsfasen lämnar man besluts-
regler, men använder fortfarande analytiskt tänkande för att 
hantera en situation, vilket i sista – expertfasen – inte behövs. 
Där går allt av sig självt. 

Vi kan här se att de som läser C-kursen under sjätte terminen 
i ett avseende kan betraktas som skickliga eller experter, eller 
åtminstone kompetenta; de har kommit långt i sin roll som stu-
denter. Emellertid kan man ana att just uppsatsarbete inte är fullt 
så väl utvecklat hos studenterna och därmed hamnar lägre ner i 
bröderna Dreyfus process-stege. Detta innebär att handledning 
nog behöver anpassas till den fas där studenterna är i just detta 
avseende. De som är självgående behöver stöd för att göra ana-
lyser, medan de som är på lägre nivåer behöver stöd så att de kan 
komma upp till denna nivå.  

Ett problem här är att det inte är självklart hur man kan diag-
nosticera studenterna innan man har deras färdiga arbete i han-
den, och då är det så dags. Det är dock klart att de studenter som 
behöver gå en lång väg genom Dreyfusbrödernas process kom-
mer behöva mer direktivt stöd – där man mer pekar mot kon-
kreta saker att ta tag i.  

Här uppstår (minst) två problem; ett ekonomiskt och ett 
etiskt. För att ge stödet skulle mer handledningsresurser behöva 
sättas in, vilket Turismvetenskapsämnet inte anser sig ha 
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möjlighet till utan att prioritera bort annat. Det etiska problemet 
ligger i huruvida studenter på C-nivå bör få sådant stöd. Å ena 
sidan ska ju arbetet vara självständigt och handledaren ska där-
för inte hjälpa till, då denna nivå ska vara för dem som har för-
mågan. Å andra sidan är det väl inte otvetydigt etiskt att med 
armarna i kors se på när studenter kör i diket. Att det därtill 
kostar ämnet i uteblivna intäkter att alla inte examineras är ytter-
ligare lök på laxen.  

Förhoppningsvis får de hjälp avseende förväntningar och en 
del faktamässiga förhållanden. För alla studenter kan man nog 
tänka sig att de, åtminstone inledningsvis, halkar tillbaka något 
eller några steg i processtegen, i inledningen av uppsatsarbetet. 
Här går tankarna till diskussionen som kognitionsforskarna 
Winograd & Flores (1987) för om Heideggers ”breakdowns” – 
att man inte varseblir ett komplext (konkret eller abstrakt) 
objekts olika delar utan ser dem som en helhet, förrän helheten 
slutar fungera, varvid de olika komponenterna åter träder fram 
(Jfr Dreyfus & Dreyfus 1988). Man kan ana att alla i högskole-
världen inte tycker att man ska ge direktivt stöd på det själv-
ständiga arbetet som avslutar en utbildning. Därför är även 
Dreyfus & Dreyfus (1988) idé om novis och avancerade ny-
börjarstadier något att förvalta tidigare under utbildningen.  

Man skulle väl önska att det funnes mer tid för att arbeta 
kring de generiska kärnkompetenserna i en akademi – att med-
vetandegöra vetenskapsfilosofiska utgångspunkter, pröva dessa 
kritiskt och utifrån dem argumentera sig fram till vad man kan 
tycka i sina fackfrågor, exempelvis attraktionsutveckling – alter-
nativt gå baklänges och utifrån det problem man hanterar reso-
nera sig bakåt till en lämplig vetenskapsteoretisk förankring; och 
att träna på att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till såväl 
litteratur som empiriska utsagor. Som det nu är känns det som 
att tiden och pengarna inte räcker till, men det är väl klart att 
man kanske kan prioritera annorlunda. Kanske är detta ett 
resultat av införandet av New Public Management och dess 
konsekvens att fokusera på prestation i stället för förvaltning. 
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(Karlsson 2011-02-04) Det jag som handledare kan göra är att 
fortsätta kämpa för förvaltning av det akademiska arvet och inte 
ge vika för kravet att prestera examinerade studenter. Detta kan 
ske genom att tydligare peka mot och ställa krav på relevans, 
kritisk distans och reflektion tidigare under processen och inte 
guida de svagaste den enklaste vägen till ett godtagbart manu-
skript. Ett sätt är att konkret använda Deweys steg i reflekterande 
tänkande explicit i uppsatsundervisningen och trycka på att de 
måste röra sig mot intellektualisering relativt snabbt i processen. 
För att kunna hantera att alla inte har fått med sig de nödvändiga 
färdigheterna under en tidigare del av studierna kommer jag 
verka för att den färdighetsträning som verkar saknas införs där, 
samt att försöka tydligare diagnosticera projektstil och student-
ternas nivå i Dreyfusbrödernas process-stege för att därmed 
kunna anpassa handledningen efter studenternas behov.  
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