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Ansökan projektmedel PUNKTUM
Denna mall ska du/ni använda för ansökan om medel till 2017 ars utlysning av
utvecklingsmedel inom Pedagogisk Utveckling av Nyfikenhet och KreativiteT vid UMeä
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 2017. http://www.upl.umu.se/projekt/punktum/

För att ansökan ska behandlas ska ansökan vara fullständigt ifylld.

l. 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.

Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser

1.2 Projektledare

Ange en person som ansvarar för projektet och dennes kontaktuppgifter.

Namn: Robert Holmgren

E-post: robert.holmgren@umu.se

Telefon: 090-7866748

Institution: Pedagogik

1.3 Underskrift orefekt/enhetschef eller motsvarande

Undertecknad godkänner projektansökan och medfinansierar med kostnaden för lärarens/ 'lärarnas

arbetsrum och övriga driftskostnader under projekttiden.
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1.4 Sökt belopp

147 514kr



Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser

2. Projektbeskrivning

2.1 Projektsyfte och bakgrund
En genomgång av de fem senaste årens statistik avseende genomströmning i Pedagogiska
institutionens uppsatsmoment visar att betydligt färre nätstudenter examineras under
momentets period, jämfört med campusstidenter på programutbildningar. Detta är ett problem
först och främst för de icke examinerade studenterna då de riskerar att hamna i utdragna

uppsatsprocesser. Det är också ett problem som påverkar handledares arbetssituation samt
institutionen som helhet avseende dess ekonomi och verksamhet. Orsaken till detta utfall, som
inte kan relateras till skilda förutsättningar avseende förberedande vetenskaplig skolning och
organisation samt tilldelad handledningsresurs under uppsatsmomenten, utgör den utmanande
utgångspunkt som detta projekt avser att ta sig an. I Figur l jämförs genomströmnmgen i detta
uppsatsmoment med motsvarande uppsatsmoment i programutbildningama Beteendevetenskap
med inriktning mot IT-miljöer (BIT) och Personalvetarprogrammet.
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Figur l. Jämförelse av genomströmning i Pedagogiska institutionens kandidatmoment. (Under Vt 13 och Vt 17
hade institutionen inga uppsatsskrivande BIT-studenter).

Som visas i Figur l examineras i det närmaste alla studenter på uppsatsmomenten i
programutbildningama på campus, vilket kan jämföras med det nätbaserade kandidatmomentet
där ca 40 % av nätstudentema lyckas med detta. Detta utfall är inte unikt utan ligger i linje med
statistik på såväl nationell (UKA, 2013) som internationell nivå (Ljungqvist, 2015), vilken visar
att genomströmningen är betydligt lägre i nätbaserade fristående kurser jämfört med

programutbildningar på campus.
Kursmålen för dessa uppsatsmoment går i linje med högskoleförordningens (1993:100)

examinationsmål för Kandidatexamen, där det under avsnittet 'Kunskap och förståelse' anges
att studenten ska "visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund. Gällande 'Färdighet och förmåga' anges bland
annat att studenten ska "visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant
information i en problemställning samt att "muntligt och skriftligt redogöra for och diskutera
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper".



Centrala aspekter som betonas i målen tycks således, enligt dessa styrdokument, vara att
studenten utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, samt en förmåga att
tillsammans med andra diskutera vetenskapliga problem och lösningar. Vilka möjligheter
erbjuds då nätstudentema att uppnå dessa mål, givet den utbildningskontext som de befinner
sig i under uppsatsmomentet? Medan en generell jämförelse av kursmoment i nätbaserade
respektive programutbildningar på campus visar på likartad organisering och form, framträder
betydande skillnader när det gäller uppsatsmomentet. Dessa definierade likheter och skilhiader
avseende organisering och form illustreras i Figur l.

Kursmoment

Uppsatsmoment

Figur 2. Jämförelse av utbildningskontextema i nät- respektive campusbaserade kursmoment och

uppsatsmoment.

Som visas i Figur 2 har kursmomenten på nätet respektive campus likartad organisering
och form. Studenterna arbetar enskilt och i grupp och kommunicerar kontinuerligt med lärare
och medstudenter. På nätet sker dessa interaktioner via digitala forum som exempelvis
diskussionsforum, videokonferens och chat och på campus företrädesvis face-to-face. Den

sociala dimensionen av lärande i form av dialog och interaktion utgör således en viktig aspekt
oavsett om studierna bedrivs på nätet eller på campus. När det gäller uppsatsmomentet skiljer
sig dock utbildningskontextema åt avseende organisering och form. På campus skriver de allra
flesta studenterna sina uppsatser i par och har utöver enskild handledning som regel tre
seminarier under momentet. Att skriva i par ger möjligheter för studenterna att ge och få kritik
på sina texter, diskutera problem och oklarheter och tillsammans komma överens om lämpliga
lösningar. Vidare utgör seminarieträffama ett viktigt fomm för vetenskapligt inriktad
diskussion och problematisering där andra studenter och handledare tillsammans kan bidra till
att kritiskt granska texter och utgöra ett konstruktivt stöd för fortsatt uppsatsskrivande. På
institutionen görs även försök med kontinuerlig grupphandledning, vilket skapar ytterligare



forum för studenterna att granska varandras texter utifrån angivna kriterier. Avslutningsvis
kännetecknas den enskilda handledningen av i huvudsak muntlig kommunikation, vilket ger
goda möjligheter för studenterna att tillsammans med handledaren diskutera vetenskapliga
frågor, textmässiga oklarheter och strategier för det fortsatta skrivandet.

I de nätbaserade kursmomenten genomförs däremot de allra flesta uppsatserna individuellt.
Introduktion och momentinformation förmedlas på kursplattformar och handledningen är i
huvudsak skriftlig via mejl. Studenterna skickar in sina preliminära texter och handledaren
svarar med skriftliga kommentarer. Under momenten ges vidare ett slutseminarium där
studenternas färdiga uppsats granskas via en skriftlig oppositionsmodell. Kommentarer i
utvärderingar av dessa uppsatsmoment pekar på att nätstudentema uppfattar dialogen med
medstudenter som i hög grad bristfällig.

Trots att detta är en självständig uppsats så hade jag önskat att det fanns fler moment som främjade
elevinteraktionen. Det blir ju som ni vet sällan av förutom om det är obligatoriskt, och all obligatorisk
elevinteraktion skedde under momentets sista dagar (student, vt 17).

Bra om det också finns någon att bolla sina funderingar med, i lite lösare form som inte betyder färdig
forskningsplan (student, ht 16).

Mot bakgrund av denna lägesbeskrivning kan följande reflektioner göras.

Uppsatsmomenten kan betecknas som mer omfattande och kopplade till högre krav
avseende vetenskapligt fÖrhållhållningssätt jämfört med reguljära kursmoment.
Under uppsatsmomenten befinner sig nätstudenten i en utbildningskontext som i
mindre utsträckning, jämfört med på campus, tar hänsyn till studentens behov av att
kontinuerligt diskutera och problematisera deras egen förståelse, de val som görs och
de texter som produceras. Bristerna avseende dialog och relation till andra studenter
innebär därmed att nätstudenten ges sämre förutsättningar, jämfört med
campusstudenten, att tillsammans med andra utveckla ett kritiskt och problemlösande
förhållningssätt som efterfrågas i uppsatsmomentens mål.
Dessa definierade brister i utbildningskontexten ser vi som en sannolik delförklaring
till att genomströmningen i nätbaserade uppsatsmoment är betydligt lägre än i
motsvarande moment på programutbildningama. Det är därför mycket angeläget för
Pedagogiska institutionen och handledarkollegiet att en ny kursdesign utvecklas och
implementeras, vilken i större utsträckning än tidigare tar hänsyn till studenters behov
av kontinuitet avseende dialog och relation som stöd i att utveckla ett vetenskapligt och
kritiskt förhållningssätt. Denna ambition är vidare i linje med Vision 2020 (Umeå
universitet) där vikten av kreativa miljöer betonas för att stimulera studenters lärande.

Under pågående kursutveckling i reguljära kursmoment har projektgruppen kommit i
kontakt med och därefter utvecklat avgränsade inslag av Peer-review som stöd i studenters
skrivprocesser. Inslagen har varit uppskattade av såväl studenter som lärare och tentativa
resultat från intervjuer och utvärderingar visar att kvaliteten på studenternas
inlämningsuppgifter har ökat (Liljeström, et al., 2017). Dessa resultat pekar i samma riktning
som andra studier som genomförts vid Pedagogiska institutionen (se exempelvis Holmgren &
Johansson, 2012; Liljeström, Hult & Stödberg, 2008).

Med utgångspunkt i dessa reflektioner och erfarenheter är projektets övergripande syfte att:

designa och implementera en peer-review modell i de nätbaserade uppsatsmomenten som

skapar bättre förutsättningar för nätstudenterna att uppnå målen och därmed fullfölja sina

studier.



Begreppet peer review är en beteckning för de av forskarsamhället använda
granskningsprocesser som äger rum innan forskning kan publiceras. I ett exempel på en sådan
definition beskrivs peer-review som "a process by which something proposed (as for research
or publication) is evaluated by a group of experts in the appropriate field" (Memam-Webster,
u.å.). Under senare år har dock begreppets mening utvidgats till att även gälla kamratgranskning
som stöd i studenters skrivprocesser. Nicol, Thomson & Breslin (2014) definierar denna

granskningsprocess som

an arrangement whereby students evaluate and make judgements about the work of their peers and

construct a written feedback commentary. In effect, students both produce feedback reviews on other's

work and receive feedback reviews on their own work (s. 103).

Feer review i denna mening tar sin utgångspunkt i reflektionens betydelse som redskap för
att utveckla ett målmedvetet (Dewey, 1933) och fördjupat (Moon, 1999) lärande, vilket anses
underlätta och förbättra studenters skrivprocesser (Yang, 2010). Dessa processer är
mångfacetterade och består av många olika faser som planering, skrivande, granskning,
värdering och revidering, vilka kräver att studenter reflekterar både in-action och on-action
(Schön, 1987). Vidare visar Moon (1999) att studenters reflektion kan medföra ökad förståelse
för texters stmktur och logik och även utgöra ett viktigt stöd när ny information integreras med
befintlig kunskap.

I studier som specifikt fokuserar på Peer-review tillskrivs arbetsformen flera fördelar, vilka
anses främja studenternas kognitiva förmågor (Liu & Carless, 2006) och deras skrivprocesser
(Yang, 2010). Mer preciserat framhåller exempelvis Phielix, Prins och Krischner (2010) att
Peer-review ökar studenternas möjligheter att vidga och fördjupa sina perspektiv i texterna och
van den Boom, Pas och Merrienboer (2007) hävdar att Peer-review intensifierar studenternas
reflektion när de tillsammans med andra får diskutera sina problemlösningsstrategier. Vidare
konstaterar Hounsell et al. (2008) att Peer-review successivt ökar studenternas medvetenhet om
kvalitetskriterier, dvs. vad som betraktas som god kvalitet inom ett ämnesområde.

I studier som utgår från ett studentperspektiv identifieras både förtjänster och svårigheter
med Peer-review. Exempelvis framkommer det att studenter ofta uppfattar
kamratgranskningskommentarer som enklare att förstå och ta till sig jämfört med kommentarer
iran handledare (Falchikov, 2005). Det framhålls även att studenter tenderar att göra fler
kvalitetshöjande revideringar om de får kommentarer från flera medstudenter, jämfört med om
de får kommentarer från en medstudent eller handledare (Cho & MacArthur, 2010). Studenters
attityder kan dock utgöra ett hinder för genomförandet av Peer-review, vilka kan relateras till
en känsla av bristande förmåga att ur ett kvalitetsperspektiv bedöma medstudenters texter

(Cartney, 2010).
Vikten av att studenter ges möjlighet att utveckla en kritisk granskningsförmåga poängteras

avslutningsvis i flera studier (Mulder, Pearce & Baik, 2014; Rahimi 2013). I Rahimis studie
visas exempelvis att studenter som fått övning i att granska texter uppvisade större förmåga att
ge konstruktiva kommentarer om texternas innehåll och organisering, medan studenter utan
övning (kontrollgrupp) koncentrerade sig på texternas formella aspekter.

Erfarenheter och lärdomar som förmedlas via forskningslitteraturen ger således stöd för att
en pedagogisk modell som Peer-review, vilken anpassas till utbildningens kontext samt
studenternas behov av pedagogiskt stöd (jmf exempelvis Umeå universitets policy för e-
lärande), är ett framkomligt sätt att hantera de brister som råder i dagens nätbaserade

uppsatsmoment.

2.2 Projektmål
Projektets mål är



att under projektperioden 2018-2019 öka andelen studenter som examineras under det
nätbaserade uppsatsmomentet från nuvarande 40% till 65%.

2.3 Projektets aktiviteter
Projektet innefattar fyra aktiviteter som genomförs terminsvis. Nedan följer en kort presentation
av dessa.

Aktivitet l - design av Peer-review modell, vt 2018
Målet med denna aktivitet är att tillägna oss kunskaper om Peer-review och att utforma en
design som på bästa sätt hjälper oss att nå projektmålet. Målet nås med stöd av följande
delaktiviteter:

Omvärldsanalys med syfte att kartlägga hur andra utbildningar och lärosäten arbetar
med självständiga arbeten i distanskurser.
Kartläggning av tidigare forskning om Peer-review, vilken värderas i relation till
projektets innehåll och mål.
Utformande av en Peer-review design, vilken innefattar kursplanerevideringar,
utformning av nya uppgifter och arbetsformer.
Utprovning och val av digitala verktyg som stöder utformad Peer-review modell.

Denna aktivitet tilldelas 130 timmar.

Aktivitet 2 - implementering av Peer-review, ht 2018
Målet med aktiviteten är att implementera den nya designen på uppsatsmomentet med ambition
att nå projektets mål. Målet nås med stöd av följande aktiviteter:

Workshops där utformad Peer-review design introduceras for handledare.
Webbaserade workshops där utformad Peer-review design introduceras för
nätstudentema.

Genomförande dvs. studenterna använder sig av utformad Peer-review modell som stöd
under hela skrivprocessen.

Peer-review modellen utvärderas i anslutning till momentets avslutning via en särskilt
anpassad version av webbaserad kursutvärdering (se rubrik för Projektutvärdering).

Denna aktivitet tilldelas 40 timmar.

Aktivitet 3 - fortsatt implementering av Peer-review, vt 2019
Målet med aktiviteten är att genomföra reviderad kursdesign en andra omgång med ambition
att nå projektets mål. Målet nås med stöd av följande aktiviteter:

Peer-review designen revideras mot bakgrund av utvärderingens resultat från aktivitet
2.

Ny omgång av Peer-review genomförs på denna termins uppsatsmoment.

Reviderad Peer-review modell utvärderas i anslutning till momentets avslutning via en
särskilt anpassad version av webbaserad kursutvärdering (se mbrik för
Projektutvärdering).

Denna aktivitet tilldelas 40 timmar.

Aktivitet 4 - projektutvärdering, ht 2019



Målet med denna aktivitet är att utvärdera i vilken utsträckning projektet i sin helhet har bidragit
till att uppfylla projektmålet. Målet nås med stöd av följande aktiviteter:

Jämförande analys av båda kursutvärderingarna genomförs.
Statistik med avseende på genomströmning kartläggs.
Intervjuer hålls med studenter och handledare avseende deras uppfattningar om
uppsatsmomentets innehåll och form (design) i relation till dess mål.
Projektets innehåll, resultat och analys sammanställs i en projektrapport.

Totalt beräknas detta delmoment tilldelas 130 timmar.

2.4 Projektets förväntade effekter
Det föreslagna projektet förväntas få olika effekter beroende på vilket subjekt som avses. De
förväntade effekterna för studenterna är att implementerade Peer-review inslag ska förbättra
förutsättningarna för dem att inom uppsatsmomentets tidsmässiga ramar uppnå målen. Peer-
review modellens inriktnmg på stödjande kamratgranskning förväntas vidare bidra till att
handledningsinsatsema kan fördjupas avseende studenters vetenskapliga förhållningssätt och
att de kan genomföras inom momentets tidsramar. Ur ett institutionsperspektiv förväntas
avslutningsvis projektet bidra till att antalet studenter som examineras i detta uppsatsmoment
når det utsatta målet 65%.

2.5 Projektutvärdering
Projektet utvärderas dels löpande, genom kursutvärderingar i slutet på varje moment (se
delmoment 2 och 3), dels via en mer omfattande statistisk och kvalitativ utvärdering som
genomförs under vårterminen 2019 (se delmoment 4). Projektgruppens avsikt är att projektets
erfarenheter och resultat ska spridas både internt på institutionen och Umeå universitet och
externt i andra nationella och internationella fomm. På institutionen sker detta via pedagogiska
seminarier och utbildningsdagar och inom universitetet via Högskolepedagogisk konferens,
SPA-seminarier samt eventuellt vid USSR-seminarier. På nationell nivå är NU-konferensen ett
lämpligt forum där vi avser att presentera våra erfarenheter och resultat från projektet.
Avslutningsvis är ambitionen att projektet ska presenteras på internationell nivå genom
konferensbidrag till ICICTE.

2.6 Projektorganisation
Robert Holmgren (Lektor): Projektledare, samordnande ansvar samt deltar i projektets
samtliga aktiviteter.
Tomas Holmgren (Adjunkt): Pedagogisk ledare, deltar främst i aktivitet l och 4.
UlfStödberg (Adjunkt/doktorand): Forskat om formativ bedömning samt peer-review, deltar
främst i aktivitet 1-3.
Handledarresurs (Lektorer): Handledare (3st) för kandidatuppsats, deltar i aktivitet 2 och 3.
Kent Löfgren (Lektor): Kursansvarig för Kandidatkursen i pedagogik, deltar i aktivitet 2 och
3.

Monica Moritz (IT-pedagog): IT-pedagogiskt stöd under aktivitet l.
Ola Lindberg (Professor): Konsulterande roll, deltar främst i aktivitet l.
Jörgen From (Docent): Konsulterande roll, deltar främst i aktivitet l.
Johanna Olsson (Adjunkt): Excellent lärare, konsulterande roll, deltar i samtliga aktiviteter.

2.7 Tidsplan
Projektet pågår mellan 15/1 2018 och 19/1 2020.



Aktivitet l Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4
Vårterminen-l 8 15/1-30/6
Höstterminen-18 3/9 - 20/1 - 19
Vårterminen-19 21/1 - 30/6
Höstterminen-19 2/9-19/1 - 20

3. Budget
Se bilaga l.
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40
10
20

100
30
20

340

Summa

45881
6699
5344

15645
4305
7103

38 792
14322
9419

147514

Projektmedel från PUNKTUM utgår endast för ovan budgeterade poster.

Sammanställning
Antal timmar som ansöks:

Total kostnad som ansöks:

340 timmar
147 514 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.

l samband med slutlig rapportering ska också specifikation på faktiska arbetstimmar inkluderas och de får inte

överstiga budgeterat totalbelopp ("Summa löner").


