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Information till forskningspersoner
Vi har bjudit in dig att delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information
om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad handlar projektet om och varför vill ni att jag ska delta?
Projektets syfte är att undersöka vilken typ av uppsatshandledning som ger bäst resultat för
studenterna. Givet att handledare har begränsat med tid och resurser, vill vi veta vilka
aspekter av handledningen som är viktigast för att uppsatsarbeten ska 1) blir klara på utsatt
tid, 2) leda till högre betyg, 3) ge upphov till djuplärande, och 4) vetenskaplig nyfikenhet?
Genom en kvantitativ studie av uppsatshandledningen vid Statsvetenskapliga institutionen
vid Uppsala universitet tar vi reda på i vilken grad olika typer av handledningsstilar leder till
olika önskvärda utfall för studenterna. Det rör sig om ett pedagogisk projekt som bedrivs vid
Statsvetenskapliga institutionen, men resultaten kommer också att spridas i vetenskapliga
publikationer och bidra till pedagogisk utveckling mer generellt.

Vi kontaktar dig därför att du har varit registrerad på en uppsatskurs vid institutionen under
perioden 2017-01-16–2022-01-16, och vi fick din e-postadress via kursadministrationen på
institutionen.

Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet. Med forskningshuvudman menas
den organisation som är ansvarig för projektet. Studien är granskad av
Etikprövningsmyndigheten, där diarienumret för prövningen är 2021-06534-01.

Hur går projektet till?

Enkäten innehåller ett flertal frågor och tar cirka 10-15 minuter att besvara.

Möjliga följder av och risker med att delta i projektet

Deltagandet i studien medför inga risker. Dina svar kommer att särskiljas från din
e-postadress, och sparas separat från den. Analysresultaten presenteras på gruppnivå med
statistiska mått (t.ex. medelvärden och procent) på ett sådant sätt att inga enskilda är deltagare
kan identifieras.

Fördelarna med att delta i studien är att det kan vara intressant att reflektera över den
handledning du fick, men också att bidra till kvalitetsförbättring för framtida studenter.
Resultaten av studien kommer att publiceras i vetenskapliga publikationer, och ditt
deltagande bidrar till forskningen på området och därmed till förbättrad handledning av
uppsatser vid vårt och andra universitet.
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Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Dina svar kommer inte att
kopplas till dig som person. Informationen som samlas in kommer att sparas och analyseras
vid Uppsala universitet i Sverige. Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga ej kan ta
del av dem.

Materialet i sin helhet kommer att användas för att dra slutsatser som kommer att publiceras i
vetenskapliga böcker och tidskrifter. I publicerat material kommer enskilda deltagare inte att
gå att identifiera. När studien är avslutad efter 1 år kommer dina personuppgifter att raderas.
Insamlad data (utan personuppgifter) kommer därefter att arkiveras och bli tillgänglig för
andra forskare, för att möjliggöra utvärdering av reformer över tid.

Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning
har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid
behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av
behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella
forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare
Johanna Söderström, Johanna.soderstrom@statsvet.uu.se +46-18-471 27 93.
Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@uu.se (för mer information, se
https://www.uu.se/om-uu/dataskyddspolicy/). Om du är missnöjd med hur dina
personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten,
som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Om du vill veta mer om resultaten av studien, kontakta projektansvariga Johanna Söderström
eller Moa Mårtensson (se kontaktinformation nedan). Du har alltid rätt att få tillgång till
studiens resultat när sådana har producerats. Forskningsresultaten kommer endast att spridas
till deltagare på förfrågan.

Ersättning
Ersättning utgår inte för att delta i undersökningen. Däremot lottar vi ut biobiljetter till 10
respondenter.

Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du
väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det
kommer inte heller att påverka din framtida relation till Statsvetenskapliga institutionen eller
Uppsala universitet.
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Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den huvudansvariga för projektet (se
nedan).

Ansvariga för projektet
Johanna Söderström, docent, lektor (huvudansvarig forskare)

Statsvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet

Box 514, 75120 Uppsala, Sweden

Telefon, kontor: 018-471 27 93

E-post: johanna.soderstrom@statsvet.uu.se

Moa Mårtensson, fil. dr, forskare

Statsvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet

Box 514, 75120 Uppsala, Sweden

E-post: moa.martensson@statsvet.uu.se


