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Ansökan projektmedel PUNKTUM
Denna mall ska du/ni använda för ansökan om medel till 2016 års utlysning av
utvecklingsmedel inom Pedagogisk Utveckling av Nyfikenhet och KreativiteT vid UMeå
universitet (PUNKTUM).
Kursiv text innehåller råd, ger anvisningar och eventuella exempel för respektive avsnitt.
Rödmarkerad text anger de kriterier som ligger till grund för styrgruppens bedömningar.
På PUNKTUM:s hemsida kan du/ni läsa mer om utlysningen, bedömningsprocessen och
tidsplanen för PUNKTUM 2016. http://www.upl.umu.se/projekt/punktum/
För att ansökan ska behandlas ska ansökan vara fullständigt ifylld.

1. Grunddata
1.1 Projekttitel
Titeln ska ge en indikation om vad projektet handlar om. En eventuell undertitel
anges också här och då med max 100 tecken.
Den vetenskapliga otryggheten – En kvalitativ studie i systematisk utvärdering av
examensarbeten

1.2 Projektledare
Ange en person som ansvarar för projektet och dennes kontaktuppgifter.

Namn: Marie Nordström
E-post: marie.nordstrom@umu.se
Telefon: 090 786 7708
Institution: Datavetenskap

1.3 Underskrift prefekt/enhetschef eller motsvarande
Undertecknad godkänner projektansökan och medfinansierar med kostnaden för lärarens/lärarnas
arbetsrum och övriga driftskostnader under projekttiden.

Underskrift:
Namnförtydligande: Pedher Johansson

1.4 Underskrift dekanus
Underskrift:
Namnförtydligande: Åsa Rasmuson-Lestander

1.5 Sökt belopp
201 098 kr
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2. Projektbeskrivning
2.1 Projektsyfte och bakgrund
Beskriv projektets syfte, i vilket sammanhang det ska genomföras och varför detta projekt är
betydelsefullt samt på vilket sätt projektet främjar utveckling av kreativa och flexibla
lärandestrategier eller lärandemiljöer.
Bedömningskriterier:
1 poäng: Projektet är relevant i förhållande till utlysningens syfte och inriktning.
2 poäng: Projektet är relevant i förhållande till utlysningens syfte och inriktning samt
anknyter till aktuella pedagogiska problem inom högskolan idag.
3 poäng: Projektet är relevant i förhållande till utlysningens syfte och inriktning,
anknyter till aktuella pedagogiska problem inom högskolan idag och innehåller
lösningar/idéer kring högskolepedagogiska frågor.

Syftet med detta projekt är att utveckla en modell för systematisk utvärdering av
examensarbeten med det övergripande målet att förbättra studenters kunskaper i
vetenskaplig metod.
Aristoteles reflekterade över skillnaden mellan teknologi och försöken att skapa
kunskap om hur universum fungerar, där det första avhandlade föränderlighet och
gav specifik eller anpassad kunskap medan det senare stod för något icke
föränderligt och gav generell kunskap. Datavetenskap och med den många av
teknik- och ingenjörsvetenskaperna har sin bakgrund inom naturvetenskap eller
formell vetenskap och därmed ärvt dess metodik, men tillämpar den av tradition på
teknik. Dijkstra påpekade att som datavetare är man utsatt för ett pågående tryck
att betona datorn och nedtona vetenskap. I och med den snabba utvecklingen och
uppkomsten av t.ex. AI har fältet ytterligare breddats där såväl fysiologiska,
psykologiska och filosofiska aspekter på ett påtagligt sätt integreras med så väl
naturvetenskap som teknik och teknikforskning. Att som ingenjörs- eller
teknikstudent behärska metodkunskap inom så pass många discipliner är en
utmaning när vi beaktar de nationella examensmålen. Många datavetenskapliga
utbildningar inklusive kandidatutbildningen i Umeå fick också kritik i den senaste
UKÄ-utvärderingen för bristande metodkunskaper bland studenter. I takt med
digitalisering och framväxten av alltfler tvärvetenskapliga forskningsområden är
bredden av tillämpliga metoder heller inget unikt för datavetenskap.
Efter UKÄs utvärdering reviderades kandidatutbildningen i datavetenskap och nya
kriterier för bedömning av examensarbeten togs fram, liksom en modell för
sambedömning. Processen gav en överblick, som gjorde det tydligt att studenterna
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är svaga på metodbeskrivning och förmåga till analys. Vår hypotes är att det beror
på bristande metodkunskaper, med frånvaro av ett systematiskt angreppssätt som
resultat. Under examensarbetet där studenten självständigt ska arbeta med ett valt
projekt sätts deras förmåga till syntes av uppnådda kunskaper verkligen på prov.
Inte minst när projekten är externt initierade och ursprungligen formulerade
utanför akademin. I ett sådant projekt är det heller inte självklart att det problem
som ska lösas är datavetenskapligt, i första hand. Med bristfällig frågeställning blir
även metoden oklar och resultatet svårtolkat.
I och med implementationen av ett nytt kvalitetssystem för utbildning vid Umeå
Universitet, där tyngdpunkten förskjuts mot intern kvalitetskontroll, anser vi att
examensarbetet är en viktig källa för att upptäcka brister eller utvecklingsbehov i
utbildningen. Återkopplingen från examensarbeten gentemot utbildningarna
behöver därför utvecklas för att kunna vara en del i en systematisk utvärdering av
examensarbeten med syfte att kunna användas i ett internt kvalitetssystem.
Generellt behöver vi bli bättre på att ge återkoppling till både programledning och
lärare hur det som lärs ut på en enskild kurs senare tillämpas av studenter i en ny
kontext. Denna överblick saknas oftast, om läraren inte också fungerar som
handledare eller examinator på examensarbeten.
Det finns en rik flora av litteratur som på olika sätt diskuterar den vetenskapliga
uppsatsen som projekt. Fokus ligger ofta på struktur, och förutsätter att
uppsatsförfattaren är bekant med det metodiska i olika inslag. Det är alltså
intressant att ge verktyg för att resonera kring tillämpningen av metodiken. Hansson
et. al i “Thesis projects: a guide for students in computer science and information
system” gör en generell kategorisering av uppsatser: beskrivande, teoriorienterade,
tillämpade, och jämförande. Denna klassificering gäller generellt och är inte
nödvändigtvis tillämpbar enbart inom datavetenskap även om tonvikt kan variera
mellan olika ämnen. Författarna ger även exempel på ett flertal metodinslag som
utmärker respektive kategori av uppsatser. Med detta som utgångspunkt vill vi
utreda dessa utmärkande komponenter för att se vilka fler man kan identifiera.
Detta använder vi sedan för att kartlägga i vilken utsträckning och på vilken
epistemologiskt nivå de används i uppsatser som skrivs i datavetenskap. Den
ämnesmässiga kulturen bör avspeglas i frekvensen av olika kategorier av studier och
den epistemologiska nivån studenter når, bör avspegla hur väl vi tränar studenterna
inom respektive kategori inom utbildningen. Därför väljer vi att fokusera på dessa
två.
* Om det blir problem att inkludera illustrationer och/eller diagram i textrutan inkludera de gärna
som bilagor
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2.2 Projektmål
Beskriv projektets mål
Bedömningskriterier:
1 poäng: Målen är tydliga, konkreta och kopplade till projektets syfte.
2 poäng: Målen är tydliga, konkreta, kopplade till projektets syfte, avgränsade och
utvärderingsbara.
3 poäng: Målen är tydliga, konkreta, kopplade till projektets syfte, avgränsade och
utvärderingsbara och problematiserade.

Det övergripande målet är att förbättra studenters kunskaper i vetenskaplig metod.
Det vill vi uppnå genom att utveckla en modell för utvärdering av studenters
prestation i vetenskaplig metod i examensarbeten. Med resultat från tillämpning av
modellen är målet att kunna ge återkoppling och riktlinjer för undervisning i
vetenskapsmetodik till utbildningarna och att resultatet kan fungera som en
komponent i ett internt kvalitetssystem.
Modern forskning innehåller som tidigare nämnts en bred flora av metoder och
även inom samma ämne kan kulturen mellan olika discipliner variera kraftigt. Detta
avspeglas också i uppsatserna och bör så göra. Dessa skillnader är samtidigt ofta en
källa till träta. Det finns dessutom andra komponenter som påverkar uppsatsernas
kvalitet. Studentens arbete är en del, men uppsatserna har också både handletts
och examinerats. En kartläggning, oavsett syfte bör därför inte värdera vald metod
eller dess lämplighet. Inte heller att överpröva examinationen eller att värdera mot
kursmål. Genom att fokusera på nyckelkomponenter och epistemologisk nivå hos
studenterna är målet enbart att få en återkoppling i vilken utsträckning studenter är
medvetna om och förmår använda de metoder som är tillämpliga inom olika
discipliner.
2.3 Projektets aktiviteter
Beskriv de aktiviteter som kommer att genomföras för att uppfylla målen. Ange eventuella
delmoment i projektet, deras omfattning i innehåll och tid samt deras mål.
Bedömningskriterier:
1 poäng: Aktiviteterna som beskrivs är relevanta och kopplade till målen.
2 poäng: Aktiviteterna är relevanta, kopplade till målen och det finns beskrivet
hur de är utvalda för att möjliggöra måluppfyllelse.
3 poäng: Aktiviteterna är relevanta, kopplade till målen och det finns beskrivet
hur de är utvalda för att möjliggöra måluppfyllelse baserad på vetenskaplig grund
och/eller beprövad erfarenhet.
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Aktivitet 1: Utformning av modell (Litteraturstudie)
Som vi skrev tidigare vill vi utgå från det arbete som Hansson et al. beskriver, men
fokusera ytterligare på utmärkande komponenter för olika typer av studier. Det
finns en mängd litteratur kring rekommendationer i vetenskaplig metodik , se t.ex.
bifogad litteraturlista, men i den begränsade litteraturgenomgång som utförts inför
denna ansökan har vi inte hittat att det vi vill göra i detta projekt är gjort tidigare. Vi
bedömer det dock inte svårt, men väl tidsödande att systematiskt kartlägga
litteraturen för att utforma modellen.
Aktivitet 2: Utvärdering och analys av modellen
Som tidigare beskrivits har kursen för kandidatexamensarbeten genomgått
förändringar efter UKÄ’s kritik. Det gör att vi har tillgång till två uppsättningar
uppsatser där underlaget till bedömning skiljer sig åt. Dels uppsatser skrivna före
2015 och dels de som är skrivna 2015 och 2016 (48 stycken). Utvärderingen av
modellen görs genom två oberoende analyser av tidigare uppsatser och en
stickprovsanalys. Det innebär att varje uppsats analyseras och därefter klassificeras
av två forskare. Bedömning görs av studentens uppnådda epistemologiska nivå
rörande de utmärkande dragen för varje typ av studie. Vi avser att börja med 15
uppsatser ur varje uppsättning där alltså varje uppsats oberoende analyseras. För
att validera analysverktyget ska ett slumpmässigt urval av dessa därefter analyseras
av en tredje oberoende forskare. Totalt blir det alltså ett 70-tal analyser. Modellen
utvärderas därefter utifrån samstämmighet i klassificering och bedömning av
epistemologisk nivå, samt hur många rapporter som upplevdes svåra att bedöma.
Utifrån erfarenheterna görs sedan nödvändiga justeringar av modellen.
Aktivitet 3: Modellen tillämpas på V17
Som också nämnts har kandidatprogrammet i datavetenskap reviderats med start
HT2015. Det innebär att de (flesta) som skriver sin kandidatuppsats VT2017 har följt
det reviderade programmet. På denna grupp studenter samt eventuellt även ett
urval av civilingenjörsuppsatser på mastersnivå vill vi sedan tillämpa den
utvärderade analysmodellen.
Aktivitet 4: Utvärdering och Workshop
Efter aktivitet 2 och 3 har vi data för kandidatuppsatser skrivna före revidering av
kursen, efter revidering av kursen, och efter revidering av programmet. Därtill har vi
eventuellt även motsvarande data för civilingenjörer. Efter analys av materialet och
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modellens användbarhet avser vi att arrangera en workshop där resultatet
presenteras för kollegiet och programledningarna. Avsikten med workshopen är att
se om vi kollegialt kan dra slutsatser dels om modellens användbarhet och dels om
resultatet speglar det förändringsarbete som redan gjorts och kanske även indikerar
behov av kommande förändringsarbete.
Aktivitet 5: Förankring och formulering av riktlinjer för undervisning
Målet med denna aktivitet är ett material som enkelt går att använda inom
undervisningen på grundutbildningen. Riktlinjerna utgörs dels av en kort
redogörelse för de olika typerna av studier och dels vilka metodiska kännetecken de
har. Genom våra övriga uppdrag har vi en naturligt en väl fungerande dialog med
såväl grundutbildningsrådet vid institutionen, liksom de olika programledningarna.
Och vår förhoppning är att resultatet är så pass tydligt att detta kan vitalisera
diskussionen kring datavetenskaplig metod bland lärare såväl som inom
programmen.
Aktivitet 6: Avrapportering
2.4 Projektets förväntade effekter
Ange vilka effekter som projektet förväntas få.
Bedömningskriterier:
1 poäng: De förväntade effekterna för den egna institutionen beskrivs.
2 poäng: De förväntade effekterna för den egna institutionen beskrivs samt konsekvenser
för framtida utvecklingsmöjligheter
3 poäng: De förväntade effekterna för den egna institutionen beskrivs, och konsekvenser
för framtida utvecklingsmöjligheter samt överförbarheten av resultaten till
andra institutioner/verksamheter.

För att påverka det vetenskapliga inslaget i examensarbetet, behöver kurser på
grundutbildningen ge förutsättningar för studenterna att utveckla ett kritiskt och
systematiskt sätt att angripa problem. Genom att involvera kollegorna på
institutionen vill vi skapa en gemensam förståelse för hur det i nuläget ser ut när
studenterna når avslutningen av utbildningen. Vi anser det viktigt att utnyttja den
resurs som finns i kollegiet, och att underlätta tankeutbyte och inspiration kollegor
emellan. Vi behöver få till stånd en explicit diskussion kring vetenskap och
metodundervisning i grundutbildningen. Här kan vårt material, och vår analys av hur
studenterna tillämpar en systematisk och vetenskapligt baserad ansats under
examensarbetet, vara en bra utgångspunkt för fortsatta diskussioner.
Kartläggningen av vad som är starka och svaga inslag i arbetena får starta utbytet
hur kollegiet i nuläget arbetar med detta genom befintliga inslag i
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grundutbildningen, och ge förutsättning för att inspirera till vidareutveckling. Denna
process vill vi inleda med en workshop för lärare/programansvariga på
grundutbildningen. Vi vet att när tid ges för reflektion finns i kollegiet en stor
idérikedom och entusiasm för pedagogiska frågor. Genom att arrangera en
mötesplats med dedikerat fokus på undervisningen kring vetenskaplighet i vårt
ämne, får vi möjlighet att utforma och förankra våra förslag till riktlinjer för
progressionen i det vetenskapliga angreppssättet med utgångspunkt i kollegiet.
Om den framtagna modellen fungerar som instrument för utvärdering av det
vetenskapliga arbetet i våra examensarbeten, avser vi att redovisa generella
rekommendationer för metodundervisning. Detta sker dels mot respektive
programråd och dels mot grundutbildningsrådet vid institutionen för
datavetenskap.
Eftersom fokus ligger på inslag av arbetsmetodik och inte på det ämnesmässiga, ser
vi inte att ett sådant verktyg skulle vara specifikt för vårt ämne, utan att det finns
goda möjligheter för andra discipliner att använda samma systematiska ansats för
att få en översikt över de vetenskapliga kvaliteterna i uppsatsarbetet.
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2.5 Projektutvärdering
Beskriv hur och när projektet ska utvärderas. Ange också hur spridningen av
projektresultatet ska gå till.
Bedömningskriterier:
1 poäng: Det finns en plan för hur och när utvärderingsaktiviteterna ska genomföras.
2 poäng: Det finns en plan för hur och när utvärderingsaktiviteterna ska genomföras
som inkluderar relevanta utvärderingsfrågor.
3 poäng: Det finns en plan för hur och när utvärderingsaktiviteterna ska genomföras
som inkluderar relevanta utvärderingsfrågor samt spridning av erfarenheterna.

Projektet avslutas i februari 2018 och kommer att utvärderas genom analys av
utfallen från de olika applikationerna av modellen för olika årgångar av
examensarbeten, enligt aktivitetsbeskrivningen. Förslag på ev. korrigeringar av
modellen ger möjlighet till vidareutveckling. Några av de frågor vi ställer oss är
följande.
1. Är det möjligt att klassificera vetenskapliga komponenter i uppsatserna? Gör
oberoende personer samma bedömning?
2. Kan man identifiera återkommande brister med hjälp av metoden? I så fall vilka?
3. Vilka nya insikter har arbetet med utvärderingsverktyget gett? Saknas något i
metoden?
Den del av arbetet som rör modellen för utvärdering har vi för avsikt att presentera
vid nästa universitetspedagogiska konferens (våren 2017?), samt den nationella
universitetspedagogiska konferensen NU2018. För en vidare spridning siktar vi i
första hand på publikation i tidskriften Högre utbildning.

2.6 Projektorganisation
Ange vilka personer som deltar i projektet, deras roller och ansvarsförhållandena
dem emellan.

Marie Nordström, universitetslektor och disputerad i datavetenskaplig didaktik.
Sitter med i såväl programråd för civilingenjörsutbildningen i teknisk datavetenskap,
som kandidatutbildningen i datavetenskap samt grundutbildningsrådet på
institutionen för datavetenskap.
Pedher Johansson, universitetslektor. Har uppdrag som prefekt och har tidigare
varit programansvarig för kandidatutbildningen i datavetenskap.
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Båda har fungerat som kursansvarig, handledare och medverkat i examination av
kandidatexamensarbeten sedan 2012.
Därtill rekryteras ytterligare minst en lärare för stickprovsanalyser under aktivitet 2.
Båda anses dela projektet både vad gäller styrning och genomförande.
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2.7 Tidsplan
Ange start och slutdatum för projektet. Om projektet är indelat i delmoment eller
delmål bör det finnas en tidplan även för dessa. Ange även när projektet ska
avrapporteras till bidragsgivaren.

Projektmilstolpe

Datum

Projektet avrapporteras i februari 2018. Tidsplanen för
projektets aktiviteter är som följer.
Aktivitet 1: Utformning av modell (Litteraturstudie)

2017-03-01

120 timmar som förläggs under jan-mars 2017
Aktivitet 2: Utvärdering och analys av modellen

2017-09-01

100 timmar som förläggs mars-augusti 2017
Aktivitet 3: Modellen tillämpas på V17

2017-12-31

65 timmar under hösten 2017, som utförs delvis parallellt
med aktivitet 4.
Aktivitet 4: Utvärdering och Workshop

2017-12-31

50 timmar som också sker under hösten 2017.
Aktivitet 5: Förankring och formulering av riktlinjer för
undervisning

2018-02-28

Förankringsarbetet sker löpande under projektet men där
en stor del blir i perioden jan-feb 2018 samtidigt som de
nya riktlinjerna tas fram.
Aktivitet 6: Avrapportering
40 timmar jan-feb 2018

2018-02-28
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3. Budget
Projektansökan kommer också att bedömas utifrån projektets samlade kompetens samt dess
metodik och angreppssätt. I detta kriterium ingår även en bedömning av hur realistisk
projektplanen är i förhållande till tid och budget.
1 poäng: Projektgruppen bedöms ha tillräcklig kompetens för att genomföra projektet.
2 poäng: Projektgruppen bedöms ha tillräcklig kompetens för att genomföra projektet och den
förslagna metodiken och angreppssättet är ändamålsenliga.
3 poäng: Projektgruppen bedöms ha tillräcklig kompetens, den förslagna metodiken och
angreppssättet är ändamålsenliga och projektet bedöms vara realistisk inom den förslagna
budgeten.

Sammantaget löper projektet under 14 månader och omfattar 200 timmar på de
båda huvudsökande. Därtill utgår en mindre antal timmar till en ytterligare
bedömare. Totalt söks lönemedel för de sökande för 10% under 14 månader.

Ansökan inklusive budget ska lämnas in i pdf-format, och vara
inkommen senast kl. 24.00, 12 augusti 2016.
Ansökan skickas elektroniskt till Registrator via följande e-postadress:
medel@diarie.umu.se. I subject/titel/ärenderad i ditt e-brev anger du
diarienumret: FS 2.1.6-806-16
Originalhandlingarna undertecknade av prefekt och dekanus samt
eventuellt ordförande i programkommitté skickas med internpost till
Registrator, Umeå universitet.
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BUDGET FÖR UTLYSNING PUNKTUM 2016
Projektets titel

Den vetenskapliga otryggheten. En kvalitativ studie i systematisk utvärdering av

Startdatum 20170101

Slutdatum 20180218

Löneberäkning (egen personal)
Ange namn, månadslönen och antal timmar
Namn
Marie Nordström
Pedher Johansson
Bedömare

Månadslön exkl LKP
44 200
45 500
47 000

Lönerev (2,5%) +
LKP 2016 (50,3%)
23 338
24 024
24 816
0
0
0
0

Timlön
477
491
507
0
0
0
0

Timmar
200
200
15

Summa löner (internt)

415

Summa
95 345
98 149
7 604
0
0
0
0
201 098

Projektmedel från PUNKTUM utgår endast för ovan budgeterade poster.

Sammanställning
Antal timmar som ansöks:
Total kostnad som ansöks:

415 timmar
201 098 kronor

"Till ekonomen":
Ersättning för lönekostnad (arbetade timmar * budgeterad timlön) regleras via bokföringsorder i Raindance på sökandes initiativ.
Omföring av hälften av beslutat belopp kan begäras i förskott. Slutreglering av andra hälften regleras efter projektslut,
när slutrapport är inlämnad och godkänd.
I samband med slutlig rapportering ska också specifikation på faktiska arbetstimmar inkluderas och de får inte
överstiga budgeterat totalbelopp ("Summa löner").

BILAGA: EXEMPEL PÅ LITTERATUR
Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i
forskningsprocessen. Studentlitteratur.
Britt-Marie Berge, och Agneta Hult. (1999). Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och
examensarbeten. Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet. (Original work published 1999)
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