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BAKGRUND              Den här studien fokuserar på studenternas syn och uppfattningar                                    

av självständigt arbete i högskolestudier. Först ges en överblick 
över själva begreppen och vidare förs diskussioner om dess inne-
börd. Därefter beskrivs olika teorier som bas för självständigt age-
rande. Vidare redogörs vad lärostilarna djupinlärning och ytinlär-
ning som kunskapssyn handlar om, och även den kognitiva pro-
cessen enligt tidigare forskning. Studien handlar om hur motivat-
ion väcks till ett intresse att lära.  Vidare studeras lärande sett ur 
ett sociokulturellt perspektiv, och som kvalitativt skilda sätt att er-
hålla kunskap. 

  
SYFTE                        Syftet med studien är att lyfta fram studenters syn på och 
                         uppfattningar av ”självständigt arbete” i studierna.                      
 
METOD        Som grund för studien har använts en kvalitativ studie med fenomeno-

grafisk ansats. Materialet till studien insamlades genom intervjuer av 
studenter.    

 
RESULTAT  I studien framkom vikten av eget ansvar i studierna och själva läran-

det. Informationssökning innehåller mer självständigt arbete än vad 
de förväntade studiekraven var från början. Studenterna upplever att 
de praktiska momenten innehåller lite handledning och mycket eget 
ansvar. De uppfattar det som positivt att lösa problem och att inhämta 
kunskap via praktik.  



 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Inledning ..................................................................................................................................... 1 
Syftet .......................................................................................................................................... 1 
Avgränsning ............................................................................................................................... 1 
Bakgrund .................................................................................................................................... 1 
  Självständigt och självstyrt ....................................................................................................... 1 
  Teorier om - självständigt agerande ......................................................................................... 3 
  ”Learning by doing” ................................................................................................................. 3 
  Kunskapssyn Motivation .......................................................................................................... 4 
  Studieinnehållet relaterat till intresse ....................................................................................... 4 
  Lärande ..................................................................................................................................... 5 
Metod ......................................................................................................................................... 6 
  Kvalitativ metod ....................................................................................................................... 6 
  Fenomenografi ......................................................................................................................... 6 
  Urval ......................................................................................................................................... 7 
  Etik ........................................................................................................................................... 7 
  Genomförande .......................................................................................................................... 7 
  Validitet .................................................................................................................................... 7 
  Reliabilitet ................................................................................................................................ 8 
  Analys bearbetning ................................................................................................................... 8 
Resultat ....................................................................................................................................... 8 
  A. Uppfattningar av självständigt arbete .................................................................................. 9 
    A 1.  Att ta reda på fakta själv ................................................................................................ 9 

A 2. Att ta ansvar .................................................................................................................. 10 
A. 2.1  Att ta eget ansvar för sina studier ............................................................................. 10 
A. 2.2.  Att ta eget ansvar för lärandet ................................................................................. 10 

  B. Arbetssätt i kunskapssökandet ........................................................................................... 10 
B. 1 Genomförandet av empirisk studie ............................................................................... 11 
B. 2 Praktiska moment ......................................................................................................... 11 
B. 3 Problemlösningar ........................................................................................................ 122 

Resultatdiskussion .................................................................................................................... 12 
Metoddiskussion ....................................................................................................................... 13 
Referenser ................................................................................................................................. 15 
Bilagor ...................................................................................................................................... 17 
 

 

 

 



1 
 

Inledning    
 
Enligt bestämmelserna för examina i högskoleförordningen (SFS 2006:1053) anges krav på 
att en student skall ha gjort ett självständigt arbete för att få examen på grund- och avancerad 
nivå inom huvudområdet för utbildningen. Vidare skall studenten utveckla en förmåga att 
utföra studier enligt vetenskaplig grund, kritiska bedömningar, argumentation och beprövad 
erfarenhet enligt högskolelagen (SFS 2009:1037) en studieform, som högskolans riktlinjer 
följer bär bl. a benämningar som självständigt arbete, examensarbete, exjobb, tidigare benäm-
ningar som fördjupningsarbete och uppsatsarbete som utförs enskilt eller i grupp under hand-
ledning (Högskoleverket 2012). 
 
Valet av denna studieuppgift vilken till sin karaktär liknar de ovannämnda studieformerna 
gjordes på grund av mitt eget intresse för ämnet. Mitt eget antagande var att högskoleutbild-
ningsformen avsevärt skiljer sig från den traditionella läroprocessen där läraren har en le-
dande och aktiv roll vid undervisning i ett klassrum på gymnasienivå. Vidare funderade jag på 
om den här studieformen fordrar en större utmaning av utövaren vid själva studieprocessen, 
även om den sker under handledning. Enligt Säljö (1986, s. 125) är kraven på högre studier 
annorlunda. Studenterna arbetar mer självständigt och studierna omfattar en större mängd 
skriftligt material än studierna har krävt på gymnasienivå. Eftersom det inte finns mycket ti-
digare forskning om ämnet, enligt Gerrevall (1992, s. 56) är det intressant att fördjupa sig i 
studenternas perspektiv av sina högskolestudier. Tanken är att belysa främst studenters syn på 
vad självständigt arbete betyder och innebär för dem i studierna.    
    

Syftet 
Syftet med studien är att belysa och lyfta fram studenters uppfattningar av fenomenet själv-
ständigt arbete vid högskolestudier.  
 

Avgränsning  
Självständigt arbete förekommer på grund-, avancerad och forskarnivå. Den här studien tar 
upp studenternas förhållningssätt till självständigt arbete enbart under grund- och avancerad 
nivå.   

Bakgrund  
I det första avsnittet presenteras en överblick över begreppen självständigt och självstyrt lä-
rande. Först diskuteras själva innebörden av begreppen och därefter beskrivs olika teorier som 
bas för självständigt agerande. I avsnittet kunskapssyn beskrivs den kognitiva processen och 
tidigare forskning om inlärning. I avsnittet motivation behandlas hur intresset till läroinnehål-
let påverkar yt- respektive djupinriktning. Därefter följer avsnittet lärandet sett ur ett sociokul-
turellt perspektiv och lärande som kvalitativt skilda sätt att erhålla kunskap.   
 
Självständigt och självstyrt  
Gerrevall (1992) klargör gränsen mellan självständigt och självstyrt lärande, men skillnaden 
är inte helt enkel att dra. Vid en måhända ytlig jämförelse förefaller emellertid gränsen mellan 
dem gå vid den organiserade utbildningen, men den är mer specifik. Det självstyrda lärandet 
sker företrädelsevis utanför den organiserade utbildningen, till skillnad mot det självständiga 
lärandet som kan ske organiserat. Samtidigt betraktar han det självstyrda lärandet överordnat 
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det självständiga. Enligt författaren innebär ett självstyrt lärande också ett självständigt lä-
rande, medan ett självständigt lärande inte nödvändigtvis behöver vara självstyrt. 
 
McKenzie m f1 (1985 se Gerrevall 1992, s.4) menar att verkligt självständiga studier (inde-
pendent studies) kännetecknas av att de studerande utformar ett eget studieprogram för att 
sörja för sitt utbildningsbehov och sina förväntningar. På ett sådant sätt är innehållet i det in-
dividuella programmet oberoende av på förhand fastställd studieplan och de studerande har 
därför ett stort mått av eget ansvar för att de utformade studierna genomförs, även om det sker 
under viss handledning.  
 
Självstyrt lärande definieras enligt följande: 
 

A process in which the individuals take the initiative, with or without the help of others, in di-
agnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and material re-
sources for learning, choosing and implementing appropriate learning strategies and evaluating 
learning outcomes. (Knowles 1975 se Gerrevall, 1992, s. 4). 

 
Det betyder att vid inlärning med ett självstyrt lärande ligger fokus på den individuella för-
mågan och drivkraften att från omgivningen samla passande underlag till sina studier. Studen-
terna behöver mogenhet och beslutsamhet för att formulera ett schematiskt lärande med tyd-
ligt satta delmål och slutmål för att lyckas med högre studier. 
 
Enligt Brookfield (1985 se Gerrevall, 1992, s. 4) äger självstyrt lärande rum utanför den orga-
niserade utbildningen eftersom självstyrt lärande enligt honom sker nästan utan någon form 
av yttre hjälp.  
 
Enligt Borgström (1988 se Gerrevall, 1992, s. 4) sammanfattas olika definitioner av självstyrt 
lärande: 

 
En vidare kärna i de definitioner som förekommer i litteraturen är dock betoningen av indivi-
dens eget initiativ när det gäller att definiera sina inlärningsbehov, uppställa mål för sitt lärande, 
välja lämplig strategi och utvärdera resultatet. Självstyrt lärande kan förekomma inom ramen 
för organiserad undervisning och kan då betecknas som en undervisningsmetod. 

 
Det betyder att studenternas utmaning innebär att välja underlag till sina studier som genererar 
i ett resultat som gagnar studiens syfte. Studenten behöver kunna avsätta avgränsad tid för 
studietakten för varje delmål till slutmålet. Vid självstyrt lärande vilar detta under studentens 
eget ansvar. Studenten väljer den studiemetod som lämpar sig bäst, dels för henne personligen 
och dels för arbetet. En del lär sig genom muntliga möten, andra behöver skriva ner informat-
ion och andra läser sig till den. De studiemetoder som finns har man som student i regel vid 
högre studier fått information om.   
 
Kännetecknande för självständigt arbete som metod är vem som strukturerar ämnesinnehållet 
som ska behandlas, även dess tillvägagångssätt och samordningen av de valda ämnena. Enligt 
Gerrevall (1992) läggs betoningen på studerandet vid självständigt arbete och inte på 
inhämtandet av studieinnehåll. 
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Teorier om - självständigt agerande           
Wood (1992) beskriver Piaget formulerade teorier om medvetandets och intelligensens ut-
veckling utifrån hur logiken utvecklats hos människan. Enligt Piaget äger en intellektuell re-
volution rum vid omkring sju års ålder. Med det menas att strukturen i barnets tänkande i sju-
årsåldern går från en intuitiv och pre-logisk syn på världen till en logisk och mer realistisk 
verklighetsuppfattning. Den intellektuella utvecklingen och dess naturliga förlopp går genom 
olika stadier. Piagets teori härstammar delvis från hans uppfattning att strukturen i intelligen-
sen utvecklas mot mer abstrakta, generella och stabila nivåer. Han var intresserad av tänkan-
dets natur: Hur hanterar människan eller barnet strukturer för tänkandet och kunskap och hur 
förändras de? Enligt Wood delade även Bruner Piagets uppfattningar om att det abstrakta tän-
kandet växer fram ur konkreta handlingar som ofta citeras med Piagets ord att ”tankar är in-
ternaliserade handlingar” (s. 28). Han menar att analysen av människans kunskap och intelli-
gens måste komma från fysisk aktivitet och praktisk problemlösning.  
 
Enligt Wood (1992) har Bruners, Coodnow och Austin genomfört ett antal studier om vuxna 
människors sätt att tänka och resonera. Studierna resulterade i att människan inte löser pro-
blem bara genom en metod eller ett enda logiskt sätt utan använder ett antal strategier som 
skiljer sig åt i omfattning och effektivitet. Då Piaget i det mogna tänkandet var intresserad av 
strukturen, beskrev Bruner processer i kreativa problemlösningar och dess sätt som ter sig 
individuellt. Enligt Wood beskriver Piaget begrepp om assimilation och ackommondation. 
Assimilation innebär, menar Piaget, i ett tidigt inlärningsstadium hos barn, ett lärande av 
igenkännande av något, t ex en forms beskaffenhet. I och med att alla former inte är av samma 
beskaffenhet innebär ackommondation ett lärande av små förändringar eller variationer i 
igenkännandet. Om barnet inte kan hantera de nya förändringarna av formen söker barnet 
hjälp för att det igenkända ska förbli känt och hanterbart. På detta kontinuerliga sätt utvecklar 
barnet sin inlärningsförmåga. 
 
”Learning by doing” 
Kroksmark (2003) menar att pedagogen och didaktikern Dewey påverkade den västerländska 
idétraditionen på ett betydelsefullt sätt. Hans pedagogik låter sig bäst förstås som den prak-
tiska och experimentella sidan av hans socialpragmatiska tänkande. Enligt Dewey ska tänkan-
det uppfattas som en praktisk problemlösning genom att utmanande dialektiska hypoteser 
ställs mot erfarenheter. Genom denna metod uppnås ett tänkande och handlande som gör att 
det öppet är kritiskt och även i revision. Ingenting skall uppfattas som något slutgiltigt eller i 
termer av absolut sanning.  
 
Enligt Kroksmark (2003) menade Dewey att barnets förmågor tas till vara på det sätt att bar-
nets inneboende aktiviteter får största möjliga utrymme. Han menade att skolsituationen ska 
ske efter och ta vara på barnens egna förutsättningar. Lärarens uppgift är att hjälpa barnet med 
ett stödjande förhållningssätt, att värdera de lärande aktiviteterna och hjälpa barnet att finna 
egna medfödda intressen och utvecklingsbara färdigheter på det sociala, det skapande, det 
upptäckande och den konstnärliga sidan för dennes bästa. Det är i den här tanken om aktivite-
tens meningsfulla betydelse som Deweys berömda pedagogiska program blev känd som: ”Le-
arning by doing”. Enligt Dewey är handling och tänkande två komponenter som hör ihop.   
 
Säljö beskriver (2000) ur ett sociokulturellt perspektiv att den viktigaste läromiljön finns i 
mötet mellan människor. Han menar att det är främst i det naturliga samtalet som människor 
formas som individer i samspel med varandra. I situerade sociala praktiker lär vi oss interak-
tiva färdigheter som sedan behövs i framtiden. 
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Kunskapssyn Motivation 
Vad är inre respektive yttre motivation? Med en inre motivation menas här att man drivs av 
ett intresse som leder till en ”djupinriktning” vid inlärning och att den yttre motivationen med 
en känsla för krav leder till en ”ytinriktning”. I ytinriktningen riktar man in sig på texten och 
på uppgiften i sig och inte på vad den handlar om. Författaren menar här att sakna en motivat-
ion för texten verkar leda till ytinriktning och att tillämpa ytinlärning verkar blockera varje 
inlärning av texten (Marton och Säljö 1986).  
 
En djupinriktning och ytinriktning i kognitiva projekt förklaras enligt följande. Vid djupin-
riktning för läsaren en dialog med frågeställningar av källkritisk karaktär med den lästa texten 
t ex om argumentationens konsekvens och logik och jämförande tankar om läsarens tidigare 
kunskap. Vid ytinriktat lärande saknas den reflekterande attityden till det lästa. Marton & 
Säljö (1986, s.69). Svensson (1986) skriver att ”inlärning är det som är nytt i förståelsen” (s. 
97). Lärandet innebär att ett tidigare okänt fenomen blir känt, och det bygger på en jämförelse 
med det tidigare förstådda.  
 
Marton och Säljö (1986) vid en studie för en grupp vuxna ställde Säljö (1979) frågan: Vad 
innebär inlärning för er? Frågan gav kvalitativt skilda uppfattningar av inlärning som kunde 
ses på följande sätt:  
1. en kvalitativ ökning i kunskap  
2. ett memorerande  
3. ett inhämtande av fakta, metoder osv., som kan behållas och användas vid behov,  
4. ett abstraherande av innebörd, och  
5. ett tolkande förlopp som syftar till en förståelse av verkligheten är djupinrikning.  
 
Enligt Marton och Säljö (1986, s 77) gjorde Rossum och Schenk (1984) genom en öppen en-
kät en studie om att identifiera studenternas uppfattningar av inlärning; de studerande skulle 
också läsa diskussionstext, ge en redogörelse för innehållet och berätta om sin erfarenhet av 
inlärningen. Studieresultatet var likartat med Säljös studie (1979). Rossum och Schenk (1984) 
fann att studenternas redogörelse för upplevelser av hur inlärningsuppgiften genomfördes 
kunde klassificeras i termer av djup- och ytinriktning. Ökad kunskap och memorerande är 
nära förbundna med ytinriktning, inte bara empiriskt utan även begreppsligt. Det som handlar 
om att skaffa och använda kunskap, abstrahera mening och förstå verkligheten har med djup-
inriktning att göra. Studien hade alltså en tydlig likhet med Säljös ovan resulterade kategorier.  
 
Studieinnehållet relaterat till intresse 
Marton och Säljö (1986, s.75) reflekterar över Franssons (1977) studie om inlärning och mo-
tivation. Han menar att den inre motivationen upptäcker man snarare än att den skapas. För att 
väcka en persons inre motivation förutsätts att studieinnehållet är relaterat till dess intressen. 
Marton och Säljö (1986 s.76) beskriver att motivationen, m a o intresset, vid inlärningspro-
cessen leder till en djupinriktning. Yttre motivation, med känsla för krav, kan leda till ett 
omotiverat intresse för texten och ett pliktmässigt arbete. Den kan leda till ytinriktning och 
eleven mister förståelse för den tänkta undervisningen och lärandet.  
 
En god förutsättning för meningsfullt lärande är då elevens egna upplevelser och inlärda erfa-
renheter i livet och undervisningens innehåll möts. Det är elevens upplevelser av likheter och 
skillnader mellan undervisningsinnehållet och de egna uppfattningarna som påverkar inlär-
ningen. Saknas ett sådant möte vid undervisningen kan det begränsa möjligheterna att nå ett 
meningsfullt lärande. Meningsfullt lärande sker enligt honom när människan upplever ett be-
hov av kvalitativ förändring i sättet att uppfatta fenomen i omvärlden Dahlgren (1989, s.76). 
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Fransson (1977 se Marton och Säljö, 1986) gjorde en studie om motivation som handlade om 
hur inre motivation skapas. Textmaterialet antogs bara intressera bara en av två grupper. I 
varje grupp fanns det en undergrupp som blev utsatt för ett yttre hot bestående av ett muntligt 
framträdande inför videokamera och en undergrupp som inte fick något uttalat hot, utan de 
skulle bara precis som den första gruppen memorera texten så gott de kunde. Frågor ställdes 
om inläsningen som handlade om hur intresserad personen var av texten och vilka känslor 
som upplevdes under inläsningen. Personer som normalt inte blev nervösa blev det inte nu 
heller. Och den mest betydande effekten av inriktningen vid inlärning hade med de stu-
derandes upplevelser att göra; om de kände sig intresserade, trängda eller ängsliga. Alla stu-
denter i undersökningen, oavsett vilken grupp de var indelade i, som kände sig avspända an-
vände djupinriktning, medan alla som kände sig hotade, ängsliga eller ointresserade tilläm-
pade ytinriktning vid läsning.  
 
För att främja djupinriktning i studierna är det viktigt att ha studenternas egna intressen i 
åtanke. Dessutom bör man undvika alla faktorer som väcker ängslan i lärosituationen. 

Lärande 
I sociokulturella studier intresserar man sig för hur man individuellt och i synergin i grupper 
kan tillvarata och använda fysiska och mentala resurser. Med lärande i ett sociokulturellt per-
spektiv och dess betoning av samhörigheten mellan sociala praktiker och intellektuella och 
fysiska redskap är det naturligt att förstå att lärandet är inbyggt i samhällets sätt att fungera, 
genom att människor deltar i dess olika former av samhälleliga verksamheter. ”Detta är vad 
Engeström (1999) beskriver som en stark tolkning av antagandet att lärande är situerat; soci-
ala praktiker har en inbyggd pedagogik. Det är utgångsläget för alla samhällen”(s.235) enligt 
(Säljö 2000).  
 
Svensson (1976, 1989a se Gerrevall 1992) menar att i lärandets sammanhang bör man skilja 
mellan aktiviteterna i sig och den faktiska inlärningen. Med studiefärdigheter menas att man 
skapar olika möjligheter eller förhållanden som möjliggör en inlärningsprocess. Enligt Svens-
son har inte studiefärdigheterna en direkt relation till det innehåll som inlärningen avser. In-
lärningsfärdigheten är relationen mellan individ och det innehåll som ska läras in. 
 
Enligt Marton och Booth (2009) är lärande att lära sig och utveckla förmågan att uppleva ett 
visst fenomen. Att bli bra på någonting eller att förstå på ett särskilt sätt, att lära sig urskilja 
aspekter av fenomen som tidigare inte kunde urskiljas, och samtidigt vara fokuserat medveten 
om andra eller flera aspekter av fenomenet än tidigare. Detta är en form av lärande. Nya situ-
ationer frammanar ett nytt sätt att agera. Enligt författarna innebär detta följande: 

   
att man kan bara lär sig någonting nytt om någonting, och genom att lära sig någonting nytt om 
någonting, då förändras någonting, mer eller mindre, och det förutsätter att helheten måste fö-
regå delarna. Enligt det här sättet att resonera är helheten dessutom en del av tidigare etablerade 
helheter. (s.181) 

             
Enligt det kan man inte bara lära sig detaljer utan att förstå helheten. Med lärande menas att 
återkonstituera en redan konstituerad värld. Att lära sig uppleva är lärande. Det kan beskrivas 
som en förändring mellan kvalitativt skilda sätt att erhålla kunskap. Enligt författarna är det 
ett slags skillnader som ses med hjälp av beskrivningskategorier. De olika kategorierna kan 
ställas i relation till varandra och tillsammans kan de uppfattas i en mer eller mindre fullstän-
dig helhet. (Marton och Booth 2009). 
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I varje inlärningssituation eller situation där man tillämpar något man lärt sig, upplever man 
vad situationen kräver oavsett om man är direkt medveten om det eller inte. Det kan vara ett 
mål eller en inriktning. Relevansstruktur innebär att den lärandes upplevelse av situationens 
helhet ger perspektiv på vad som var viktigt i delarna (Marton och Booth 2009).  

Metod                                                 
Inledningsvis beskrivs något kortfattat kvalitativ metod som har flera inriktningar. Den rikt-
ning som är använd i den här studien är fenomenografisk ansats. Därefter beskrivs urvalet. 
Därefter följer forskningsetiska principer, genomförandet av arbetet, validitet och reliabilitet, 
och till sist presenteras en beskrivning av hur jag analyserade det insamlade materialet.  
 
Kvalitativ metod 
För min studie har jag valt kvalitativ metod med fenomenografisk ansats. Kännetecknande 
enligt Larsson (1994) för den kvalitativa metoden är att karaktärisera, gestalta något. Ordet 
kvalitativ kommer från det latinska språket för ”gualitas”, som motsvarar ”beskaffenhet, 
egenskap, sort”. ”Kvalitativ metod, är således systematiserad kunskap om hur man går till-
väga för att gestalta beskaffenheten hos något”(s.164). I den kvalitativa analysen går man från 
helhet till del genom att datamaterialet först reduceras och det andra kategoriseras och för det 
tredje tolkas Hartman (2004). Målsättningen är vad som kan upptäckas i det att identifiera 
variationer, strukturer hos företeelser, egenskaper och innebörder, processer, som ännu inte är 
upptäckta. Det vanligaste sättet för kvalitativa metoden av datainsamlandet är genom inter-
vjun Kihlström (2006). För en kvalitativ forskare är det nödvändigt att i sitt arbete leva sig in i 
och med insikt försöka förstå en annan persons syn på omvärlden för att beskriva den (Ely 
1993). 
 
Fenomenografi 
Alexandersson (1994) menar att i fenomenografin kan frågan ställas ”vad något uppfattas 
vara” (s.111).  Enligt Alexandersson är intervjun det vanligaste sättet att samla in data i 
fenomenografin. Den typen av undersökning leder till kvalitativ forskningsansats. Materialet 
till den här uppsatsen är samlat genom att individuellt intervjua studenter. Kihlström (1996) 
skriver att huvudsyftet i fenomenografin är att söka ta reda på hur människor uppfattar olika 
aspekter av sin omvärld. Enligt Marton (1981 se Kihlström 1996) är syftet i fenomenografin 
att finna variationer i och systematisera människors erfarenheter av olika fenomen. Den första 
ordningens perspektiv innebär att beskriva verkligheten, omvärlden utifrån som den är. Den 
andra ordningens perspektiv i fenomenografin innebär hur något uppfattas av någon. 

  
Eftersom jag vill ta reda på studenternas syn på självständigt arbete kommer jag inte undan 
orden hur och vad något uppfattas att vara. Utgångspunkten i studien är alltså att, genom en 
kvalitativ forskningsmetod med fenomenografin som ansats, lyfta fram studenternas syn om 
fenomenet i min studie. Så enligt fenomenografins traditionella form och med stöd av 
frågeformulär ställdes intervjun med öppna frågor och utan fasta svarsalternativ för 
respondenterna.  
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Urval  
Insamlingen av material gjordes genom intervjuer. Frågorna ställdes till två utvalda högsko-
lestudenter som fick beskriva sina uppfattningar av fenomenet självständigt arbete i studier. 
Det gemensamma för dem var den eftergymnasiala utbildningen. 
 
Den ena respondenten hade nyligen avslutat sin utbildning och kunde därför ge beskrivningar 
av utbildningens teoretiska och praktiska uppläggning. Den andra respondenten som var mitt i 
studierna kunde reflektera över sina pågående studier. För att vara tydlig presenterade jag mig 
genom att visa legitimation med studiekort och syftet med undersökningen. Respondenterna 
kände inte varandra, de kom också från olika studieorter.  

Etik 
I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (1990) etiska principer och regler som inbe-
griper: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär dels att forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningens syfte, samt att deltagandet är frivilligt. Det gjordes genom att jag 
först presenterade mig för respondenten och informerade om ändamålet av studien. För det 
andra informerades det att deltagandet i studien var frivilligt.  
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta undersökningsdeltagarens samtycke. 
Frågan ställdes om respondentens eventuella samtycke till att medverka i studien. De som 
medverkar i en undersökning skall ha rättigheten att bestämma om och under vilka villkor de 
skall delta. De skall även kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder 
för dem. De forskningsetiska principerna följdes genom att jag informerade om att deltagan-
det är frivilligt, och att om deltagaren önskade avbryta sin medverkan i intervjun så skulle det 
respekteras. 
 
Konfidentialitetskravet följdes genom att respondenterna informerades om att det i studien 
kommer att användas fingerade namn och att inte någon utbildning kommer att anges av re-
spekt för respondenternas anonymitet.  
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. I studien 
kommer nyttjandekraven att respekteras genom att uppgifterna inte förs vidare.     

Genomförande 
Utifrån studiens syfte i den öppna intervjun ställdes frågor till respondenterna där de beskrev 
sina egna ”studier”. Vid den ”öppna intervjun” kunde alltså den intervjuade själv avgränsa, 
behandla och definiera innehållet. Båda intervjutillfällena var i en lugn stämning och intervjun 
spelades in och sedan skrevs ned helt ordagrant. Efter det att jag hade skrivit ned allt om den 
andra intervjun, hade jag möjlighet lämna den för läsning så att respondenten kunde se att allt 
i texten stämde efter utsagorna.  

Validitet  
Validitet betyder giltighet i studien. Att undersöka det som är avsatt att undersökas. Även att 
kommunicerbarheten är god så att resultatet är tydligt och läsbart Uljens 1989( se Kihlström 
2006). Valet av forskningsmetod ska vara rätt inför studiens egentliga undersökning. Studiens 
validitet kan förstärkas genom att pröva instrumenten genom exempelvis enkät eller intervju-
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frågor ställda för en liknande grupp människor som i den egentliga undersökningen, och göra 
en så kallad provintervju.  
 
Svaren av den första intervjun gav rikligt med material och innehållet av det bidrog till att de 
ställda intervjufrågorna besvarade studiens frågeställning. Ingen annan provintervju gjordes. 
God validitet innebär att studien gjorts på ett rätt sätt, att man undersöker det som är avsatt att 
undersökas. Valet av forskningsmetod undersöks att den är rätt, och att resultaten sedan 
stämmer med personernas utsagor. En vetenskapligt skolad person granskar studiens under-
sökningsinstrument genom så kallad innehållsvaliditet  Kihlström (2007). Att min handledare 
har haft tillgång till forskningsmaterialet och av resultaten fört diskussioner, anser jag ökar 
giltigheten. 

Reliabilitet 
Med reliabilitet utvärderas studiens trovärdighet eller tillförlitlighet. Reliabiliteten förstärktes 
av det att respondenterna som medverkar i studien kommer från skilda orter, skolor och ut-
bildningslinjer. Dessa olikheter genererade variationsbredden i utsagorna. Att spela in inter-
vjuerna ger även det större tillförlitlighet Kihlström (2007). De inspelade intervjuerna lyssna-
des av med stor uppmärksamhet och skrevs ned ordagrant. Ljudkvaliteten var god och då 
undveks eventuella missar av utsagorna.  

Analys bearbetning 
Vid analysmomenten började det mest krävande och mödosamma arbetet. Enligt Larsson 
(1986) beskriver analysen i fenomenografin hur fenomenet i omvärlden uppfattas, erfars eller 
upplevs av människor d.v.s. de väsentliga innebörderna i utsagorna. Den här studiens syfte var 
att belysa fenomenet självständigt arbete i studier. Att analysera utsagorna gjordes på följande 
sätt: De inspelade intervjuerna spelades upp flera gånger och lyssnades noggrant igenom och 
skrevs ordagrant ned. Tanken var att finna skilda uppfattningar om själva fenomenet. Analys-
underlaget började bilda ett mönster av likheter och skillnader i utsagor. Därefter kategorise-
rades utsagorna för olika grupper med variationer. Enligt Alexandersson (1994) görs analysen 
av intervjun först där man identifierar och ser helheten av intervjun och sedan går till delarna 
för att se och förstå delarnas relation i helheten. Fenomenografins forskningsintresse är att 
beskriva olikheter och variationer i uppfattningar som resultat. Alltså analysen går från helhet 
till del. Larsson (1986). Den andra delen i mitt resultat har analyserats med kvalitativ inne-
hållsanalys. Analysen resulterade i innehållsaspekter som på kvalitativt olika sätt skildrar ar-
betssätt hur man gör och går tillväga i kunskapssökandet i studierna. Detta stämmer överens 
med Starrin (1994, s. 21) som menar att kvalitativ analys innebär att upptäcka företeelse, 
egenskaper och innebörder och finna nyanserna eller variationerna i dess struktur och proces-
ser. 

Resultat 
Resultatet skildrar uppfattningar som utgår från studiens syfte och frågeställningar. Resultatet 
uppdelas i två kvalitativt skilda grupper A. Uppfattningar av självständigt arbete respektive 
B. Arbetssätt i kunskapssökandet. Huvudkategorierna och variationerna med beskrivnings-
kategorier visas här. Resultatet baserar sig på intervjuerna ställda till två studenter för att be-
lysa deras uppfattningar om fenomenet självständigt arbete för att ge underlag för den här 
studien. 
 
Kategorierna i den första gruppen består av uppfattningar av vad intervjupersonerna anser vad 
självständigt arbete innebär i deras studier. Karaktären för fenomenografisk analys är att iden-
tifiera och beskriva variationer av intervjupersonernas uppfattningar som sedan kategoriseras 
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Kihlström (2007). Den andra gruppen består av kvalitativ innehållsanalys av informationssö-
kandet.  
 
A. Uppfattningar av självständigt arbete  
I gruppen med variationerna av uppfattningar av självständigt arbete erfar respondenterna att 
det som betraktas som självständigt arbete omfattar mycket och att det upplevs vara en vid 
fråga. Att som student arbeta självständigt innebär att dels arbeta efter riktlinjerna och dels 
sammanställa material och underlag till ett slutligt studiearbete. Studien lyfter fram den upp-
fattningen att anskaffandet av färdigheter är viktigt för det kommande yrket.  
 
Respondenten erfar att det som betraktas som självständigt arbete omfattar mycket och är en 
vid fråga. Men i regel är det att man som student fått någon sorts riktlinje och sedan gör man 
arbetet själv. Vidare betonar respondenterna att det var viktigt med att ta eget ansvar för stu-
dierna för det som ska läras och är kraven i kursplanen. Anskaffandet av färdighet genom att 
hantera maskin tillsammans med fin metodik, anses viktigt och betydelsefullt med tanke på 
det kommande yrket. Motsatsen till vad självständigt arbete inte är verkar vara mer lättbeskri-
vet än att beskriva fenomenet. Därför väljer respondenterna även att uttrycka det motsatta 
perspektivet. 
 
Motsatsen för vad det självständiga arbetet inte kan innebära verkar vara nästan mer lättbe-
skrivligt. För att beskriva fenomenet väljer respondenterna därför även att uttrycka det mot-
satta perspektivet. Allt annat är självständigt arbete, mer eller mindre. 
 

Motsatsen är lättare att beskriva, alltså vad självständigt arbete inte är. Motsatsen är att man 
får en färdig bok att läsa igenom och man att man har t ex tenta på det sen. Det är inte själv-
ständigt arbete att bara plugga in och läsa in. (Tove) 

 

I både teoretiskt och praktiska studier upplever respondenterna att självständigt arbete 
innebär.1; Att ta reda på fakta själv. 2; Att ta ansvar. 

 
A 1.  Att ta reda på fakta själv 
Det följande området handlar om att ta reda på fakta själv. Att studenten bedömer det som är 
viktigt att ta reda på, men att i regel arbeta efter riktlinjerna. I de teoretiska och praktiska mo-
menten upplevdes självständigt arbete innebära att ta eget ansvar i lärandet.  
 

De olika problemlösningarna i utbildningen upplevde respondenterna tillhöra kategorin 
självständigt arbete. Det innebär att arbeta upp olika frågeställningar i uppgiften, bedöma vad 
som är viktigt att ta reda på, följa upp lite tips om var ska man hämta källorna, t.ex. via 
Internet, böcker, intervjuer eller dylikt, men rent allmänt är det eget initiativtagande till 
insamlande av information. 

 
I regel är det att man fått riktlinjer och sedan får man göra arbetet själv. Att man har fått liksom 
en uppgift som ett projekt, kanske, i skolarbetet då. (Tove) 

 

Respondenterna upplever studieuppgifterna innehålla mycket självständigt arbete och 
problemlösning. Att bedöma och inse själv vad som är viktigt att ta reda på ingår i uppgifterna 
även om studenterna i regel har fått riktlinjer att arbeta efter.  
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A 2. Att ta ansvar 
Att ta ansvar visade sig ha två innebörder, där den första handlar om att ta eget ansvar för sina 
studier och den andra om att ta eget ansvar för lärandet. 
 

A. 2.1  Att ta eget ansvar för sina studier 
Respondenterna erfar att självständigt arbete ger en vidare kunskap genom praktiskt arbete 
och innehåller eget ansvar vid inlärningsaktiviteterna.  

 
…att man tar reda på fakta själv när man fått ämne som man ska djupa sig i ä´ då inhämtar 
man kunskap eller information från tillgängliga medel eller via böcker eller intervjuer – det är 
självständigt arbete. (Tove) 

  
A. 2.2.  Att ta eget ansvar för lärandet 
I både teoretiska och praktiska studier upplever de intervjuade personerna att självständigt 
arbete innebär att ta ansvar i själva lärandet. Det finns inte så många lektioner vid jämförelse 
med gymnasieutbildning där man får mer serverat med undervisningen. 

 
Jag tycker att det innebär att man tar ansvar för att lära sig, för det man ska lära. Att man lär 
sig de kraven som står i kursplanen då. (Marika) 

 
Respondenten lyfter fram praktiken i studierna och upplever det mycket positivt. Att man får 
arbeta och att ta i saker och på så sätt pröva sig fram. Det att man får anstränga sig lite 
upplevdes nyttigt, fast det är mer arbete. I praktiska moment förekommer lite handledning 
men utbildningen är utformad så att man också har väldigt mycket eget ansvar. 

 
Vi provade på att mäta ögats brytning då det fanns optiska instrument… det fanns ingen littera-
tur, utan man fick fråga sig fram, och mäta ut och pröva… det var ju att hantera en maskin göra 
med även på fin metodik tillsammans med den… det fanns väldigt många praktiska moment att 
mäta ut pupilldistans och med mera. … Det var ju också praktiskt arbete och självständigt bara 
för att man fick ta sitt eget ansvar att man verkligen hanterade det sen. (Tove) 

 
Respondenterna tycker genomgående om att ta ansvar för lärandet. Praktiken i studierna upp-
levs positivt. Det upplevs att självständigt arbete ger vidare kunskap genom praktiskt arbete 
och eget ansvar vid inlärningsaktiviteterna.  

B. Arbetssätt i kunskapssökandet  
Den andra delen handlar om en kvalitativ innehållsanalys av de olika delarna i informations-
sökandet. D.v.s. omfattningen av det självständiga arbetet, att kunna anpassa sig vid inhämt-
ning av material i olika läroprocesser samt att öva problemlösning i praktiken. 
 
Respondenternas syn på studieformens omfattning före utbildningens början upplevs varie-
rande. Studenterna erfar så småningom att studierna innehåller mer självständigt arbetet än de 
hade vetenskap om från början. Det vill säga anpassa sig till praktiska moment där studenter-
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na lämnas helt för sig själv, till att leta upp praktikplatser genom att kontakta näringslivet för 
att i mässor delta i deras montrar.  
 

Nej, det var inte en bra presentation för det faktiskt … jag kände inte till omfattningen innan, 
men man får väl bara anpassa sig, tänkte jag.  (Tove)  

 

Ja, jag kände till egentligen vad som krävdes innan jag började, men sen blev det hela kanske 
lite mer egentligen självständigt än jag trodde för att man behöver läsa så pass mycket själv. 
(Marika) 

 

Utbildningen anses innehålla en mycket omfattande del självständigt arbete. Dessutom består 
den av olika former såsom genomförande av B.1 Genomförande av empirisk undersökning,  
B.2 Praktiska moment och B.3 Problemlösningar. Respondenten beskriver processen när de 
fått en uppgift, som ett projekt eller ett tema i studierna. För att få ihop material för självstän-
digt arbete tar studenterna kontakt med personer i fråga genom intervjuer eller genom att 
hämta information från Internet, bibliotek, eller att besöka platser och på ett konkret sätt be-
kanta sig med redan färdiga produkter genom dess funktioner. 
 
B. 1 Genomförandet av empirisk studie 
Förberedelserna till empirisk undersökning arbetas fram gemensamt. Utgångspunkten för 
denna uppgift är likadan för alla studenter, sedan arbetar varje student vidare individuellt med 
projekten och redovisar resultatet. 
 

Vi hade en lektion där vi sammanställde klassens ”brainstorming”. Frågeställningarna gjordes 
alltså gemensamt men sen skulle vi göra det här självständiga arbetet genom att ta reda på mo-
dehuset själva i fortsättningen. Jag tog kontakt med en representant. ”Vi bestämde att vi skulle 
ha en personlig intervju … så det var ett personligt möte med en sakkunnig”. Vi skulle dessutom 
också besöka det här företagets eller modehusets monter och titta på deras glasögonkonstrukt-
ioner. Det här tyckte jag var otrolig roligt, dels för att mitt valda modehus representerar ett 
flärdfullt och lyxigt liv (vilken kvinna är inte intresserad av det?) Och genom att träffa deras re-
presentanter på riktigt gjorde mitt arbete viktigt och betydelsefullt inte bara för klassen och mig 
själv utan också för dem. Och mitt arbete fick nu istället ett högre syfte. Det var kul! (Tove) 

 
Förutom de olika projektarbetena innehåller studierna även empirisk studie, där utgångspunk-
ten för alla är likadan. Sedan får alla ta reda på och själva söka upp målet för undersökningen.               
 
B. 2 Praktiska moment  
Respondenten upplever studieformen att inhämta kunskap på annat sätt än genom teori som 
ansträngande, men själva inlärningsprocessen blir mer lärorik, för man kommer ihåg bättre 
det man lärt. 

För min del så tycker jag även om det är mer arbete, förstås, att inhämta kunskap på annat sätt  
så gör det ju att ä´- man använder fler sinnen, kanske, och det gör ju att man kommer ihåg det 
man lärt sig. Så det är väl kanske inte det bästa sättet, kanske, att alltid att få allt serverat, utan 
man får jobba lite för det, det tror jag det är det bästa . (Tove) 

 
Att inhämta kunskap i teorin anses här vara lättare. Det praktiska i sin tur anses ansträngande 
men vara en mer lärorik inlärningsprocess.   
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B. 3 Problemlösningar 
Studenten upplever att hon lärde sig att praktisera färdigheter och förmågor i det kommande 
yrket genom att tränas i att möta och lösa praktiska problem redan under studiegången. 

I våran utbildning gick det ut på problemlösning för det är så mycket i vårt yrke, som vi ska leva 
i sen, det finns inte färdiga lösningar till allting, utan man måste lösa saker och ting själv, så 
allting var inte strikt ordning hur vi skulle göra utan vi kunde… vi studerande hade väl ganska 
fria händer att lösa saker och ting själva. (Tove) 

 
Att få en färdig bok att läsa är det enklaste och skönaste sättet att inhämta kunskap. Att få 
informationen serverad vinner man mycket tid på. Men Tove upplever det vara ett mer posi-
tivt sätt att hämta kunskap genom att blanda praktik och teori och fördjupa sig inom det om-
råden hon själv anser vara mest intressanta och givande. 
 

Kunskapen har jag men när jag kommer in på praktiken så är det helt annat. Så därför det var 
intressant att lära sig ett annat sätt att inhämta kunskap. Vi hade i vår utbildning mycket prak-
tik, bästa sättet. Det fanns ingen litteratur man kunde läsa, utan man fick fråga sig fram av lä-
raren och mäta och pröva. (Tove) 
  

Att hämta kunskap genom praktik och lösa problem anses positivt med tanke på färdigheter 
om det kommande yrket. Att inhämta kunskap enbart genom teorin tycks vara enklast och 
mest tidsbesparande. Men studenterna uttrycker att det var mer lärorikt, intressant och gi-
vande att blanda praktik och teori och på så sätt fördjupa sig i sina studier.  

Resultatdiskussion 
I den här delen diskuteras resultat och dess relation till tidigare kunskap. Begreppen självstän-
digt lärande är mer framträdande än självstyrt lärande. Studien är fokuserad på studentens syn 
och uppfattningar om självständigt arbete i högskolestudier. Studien resulterar i två skilda 
grupper om uppfattningarna av självständigt arbete och arbetssättet i kunskapsökning.  
 
Då fenomenet upplevs som svårbeskrivligt väljer respondenten först beskriva vad det inte är. 
”Motsatsen är lättare att beskriva, alltså vad självständigt arbete inte är. Motsatsen är att man 
får en färdig bok att läsa igenom och man att man har t.ex. tenta på det sen. Det är inte själv-
ständigt arbete att bara plugga in och läsa in. Enligt Gerrevall (1992) är kännetecknande för 
självständigt arbetet som metod vem som strukturerar ämnesinnehållet som ska behandlas, 
även dess tillvägagångssätt och samordningen av de valda ämnena. Vid självständiga arbetet 
läggs betoningen på studerandet och inte på inhämtandet av studieinnehåll.   
 
 
Studien visar att det som betraktades som självständigt arbete omfattar mycket och är en vid 
fråga. Vidare uttryckets det: men ”i regel är det att man som student fått någon sorts riktlinje 
och sen gör arbetet själv”. Vidare betonar respondenterna att det är viktigt med ett eget ansvar 
både i teoretiska och i praktiska studier för det som ska läras, och att uppnå kraven som står i 
kursplanen. Respondenterna upplever att i självständigt lärande behöver man utföra mycket 
informationsökning själv, t ex att reda på fakta och att ta ansvar i studierna och själva läran-
det. De praktiska momenten tycks innehålla lite handledning, och mycket eget ansvar. Re-
spondenten upplever eget ansvar som positivt med tanke på anskaffande av färdighet för det 
kommande yrket. Enligt McKenzie m f1 (1985 se Gerrevall 1992, s 4) utformar de studerande 
i självständiga studier sitt eget studieprogram, även om studierna sker under handledning, och 
de har eget ansvar för att studieprogrammet genomförs. 
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Att inhämta kunskap genom att läsa en bok uttrycktes av Tove vara lätt. Däremot att inhämta 
kunskap på annat sätt än genom teorin upplevdes som ansträngande, men själva inlärnings-
processen upplevdes mer lärorik. Fransson (1977 se Marton & Säljö 1986) menar om inre 
motivation att den förutsätter att studieinnehållet är relaterat till intressen. Vidare menar Säljö 
(1979) att motivationen, m a o intresset leder till djupinriktning som innebär att ha en reflekte-
rande attityd vid inlärningsprocessen. 
 
Vidare visar studien om arbetssätt i kunskapsökningen, att uppfattningen att anskaffandet av 
färdigheter är viktiga med tanke på det kommande yrket om att hantera maskin tillsammans 
med finmetodik. Genom denna träning i att möta och lösa problem, lär man sig också att han-
tera och praktisera färdigheter senare i yrkeslivet. Enligt Dahlgren (1989, s. 76) är en god för-
utsättning för meningsfullt lärandet att elevens egen upplevelse, inlärda erfarenheter i livet 
och undervisningens innehåll möts.                                                                         
 
Vid informationssökning upplevs studierna innehålla mer självständigt arbete än vad respon-
denterna förväntade att studiekraven var från början. Det kan vara att anpassa sig till olika 
praktiska moment, uppletande av praktikplatser, kontakta näringslivet, mässor o s v. Deweys 
(se Kroksmark 2003) tänkande ska uppfattas en praktisk problemlösning genom att utma-
nande erfarenheter som ställs mot varandra. Problemlösningar upplevs som positivt. Genom 
att möta och lösa problem själv lär man sig hantera och praktisera färdigheter och förmågor i 
det kommande yrket eftersom det där inte finns lösningar till allt. Intresset att inhämta kun-
skap via praktik och lösa problem ansågs positivt med tanke på anskaffandet av färdigheter.  

Metoddiskussion  
Den använda metoden för den här studien har varit kvalitativ med fenomenografisk ansats.  
Datainsamlandet för studien bygger på intervjuer av enskilda studenter. Ansatsen tillsammans 
med den lästa litteraturen och utfallet av utsagorna i intervjun genererade i en djup inblick av 
studenters syn på fenomenet självständigt arbete av högskolestudier. Intervjun i kvalitativ 
fenomenografisk studie, ger möjligheter att komplettera och det är en fördel. En av 
transkriberingarna lästes av respondenten. Det bästa hade varit att lämna intervjuerna för 
läsning åt båda respondenterna. Intervjusvaren reducerades, kategoriserades och tolkades till 
ett resultat. Det att respondenterna kommer från skilda orter och skolor anser jag har ökat 
variationen. För att eventuellt få större variation hade det dock varit att intervjua flera 
studenter. Utifrån studiens art ansåg jag den här nämnda metoden har besvarat studiens syfte. 
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Slutord   

       

Tack respondenterna, som genom ert bidrag möjliggjort denna uppsats.  

Tack Janet, som tålmodigt har korrekturläst, uppmuntrat och gett ett ovärderligt stöd.      

Tack till min familj, som stöttat på alla tänkbara sätt. 

Tack till språkråd av Ann-Sofie Karlsson.   

Till sist men absolut inte minst   

Tack Sonja Kihlström, som har handlett min uppsats, och under arbetets gång uppmuntrat, 
hjälpt genom många värdefulla kommentarer och råd.  
Ett varmt tack till Er!                                                  
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Bilagor 
 
A Intervjufrågor 
 
 
1. Vad anser du att självständigt arbete innebär i studierna? 
 
2. Vad betyder självständigt arbete för dig i din utbildning? 
 
3. Kände du till innan du började utbildningen själva omfattningen av självständigt arbete? 
 
4. Vad upplevde/er du annat i din utbildning du skulle kalla det för självständigt arbete? 
 
 
 
 
 

https://lagen.nu/1992:1434 - K1P8S1B Högskolelagen SFS 2009:1037 1 kap 8§ 

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nation-
ella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om 
undantag när det gäller konstnärlig utbildning.  

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

• - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,  
• - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och  
• - beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 
utveckla förmåga att 

• - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,  
• - följa kunskapsutvecklingen, och  
• - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag 

(2009:1037) s 1. 

 
C Ett uttag från examensordningen 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För högskoleexamen skall studenten inom ramar för kursfordringarna ha fullgjort ett själv-
ständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen. Lagen (2006:1053) s 
26-27.   
 
 

https://lagen.nu/1992:1434#K1P8S1
https://lagen.nu/1992:1434#K1P8S2
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