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Forskningsprojekt med studentarbete – Potentiella målkonflikter och förebyggande åtgärder 
 

Uppgift: Välj ett område som du uppfattar som intressant, kontroversiellt eller upplyftande från kursen. 
Motivera val av område. Reflektera med tankar som kommit fram under kusen ur både handledarens och 
den handleddes perspektiv. Tänkt målgrupp är handledarkollegor vid din institution. 
 
1. Inledning 
För över 20 år sedan bytte jag från den tyska till den svenska universitetsvärlden. Initialt 
imponerades jag av den ovanliga friheten som erbjöds studenterna efter avslutad grundutbildning, 
vilket yttrade sig i det fria valet av uppsatsämne och andra former av individanpassad 
specialisering. Men under senare år skönjer jag ett ökande intresse bland arkeologistudenter att 
söka sig ämnen som överlappar med handledarnas egna forskningsprojekt. År 2019 tillsatte 
Fakultetens Kvalitetsutskott för utbildning på grund- och avancerad nivå (KUGA) en 
bedömarpanel för ämnet arkeologi, bestående av tre universitetsforskare och en 
studentrepresentant. Dessa kommenterade utvecklingen så här: 
 

”Institutionen bedriver mycket framgångsrik forskning, med flera olika inriktningar och med många 
seniora forskare involverade. Detta är en stor styrka för institutionen, så även för utbildningen. Här finns 
det potential att vidareutveckla forskningsanknytningen, vilket lämpar sig mycket väl för 
masterutbildningen generellt, och masteruppsatsen specifikt. En möjlighet är att tydligare styra in 
studenterna mot pågående forskningsprojekt så att de blir en naturlig del i ett större sammanhang och att 
de kan lösa specifika delprojekt i större forskningsprojekt. Ökad forskningsanknytning skulle också kunna 
vara till större nytta för handledare och kanske även ge bättre avkastning på investerad handledartid för 
handledaren. En tydligare anknytning till den aktiva forskningsmiljön under masterstudierna skulle också 
ge studenterna en bättre förberedelse inför eventuella forskarstudier” (Jakobsson & Klevnäs & Nilson 
Stutz & Wallin Lämsä 2019).  

 
Det bör noteras att bedömarpanelens rapport förespråkar studenters ökande involvering i 
handledarnas forskningsprojekt utan att väga uppläggets fördelar mot möjliga risker. Det är 
anmärkningsvärt eftersom konstellationen bäddar för målkonflikter på olika nivåer som behöver 
adresseras (se 2.1–2.4.) och förebyggas (se 3.). 
 
2. Potentiella målkonflikter 
2.1. Studentens perspektiv 
Arkeologin är ett arbetsfält med en begränsad arbetsmarknad som präglas av flytande övergångar 
mellan forskning och annan verksamhet. Det ligger i studenternas intresse att förbereda sig för en 
yrkesbana där de verksamma skapar sig individuella nischer innanför eller utanför universitetet. I 
överensstämmelse med allmän praxis vid UU (t.ex. Hartmann 1999, 6) lägger Institutionen 
huvudansvaret för uppsatsskrivning på sina mastersstudenter och betonar att deras examen bygger 
på egen forskning som bedrivs med ett stort mått av självständighet och inom givna tidsramar 
(UU-AAH 2019, 5, 25; jfr 2.2.). När allt kommer omkring, går mastersutbildningen vid vår 
Institution ut att på att studenter införlivas i en rådande social praxis (jfr Dysthe & Samara, & 
Westrheim 2017, 301) som präglar deras personliga habitus under resten av yrkeslivet. En 
intensiv involvering av studenter i handledarnas forskningsprojekt kan ingjuta falska 
förhoppningar om en framtida arbetsplats vid Institutionen (jfr 2.3.) och leda till att de eftersätter 
sin långsiktiga utveckling till förmån för handledarens temporära behov (jfr t.ex. 2.2. om 
uppsatspublicering i DIVA). 
 
2.2. Handledarens perspektiv 
Till följd av resursbristen inom humaniora kan handledare vara frestade att (medvetet eller 
omedvetet; jfr Melin Emilsson & Johnsson 2007, 137) styra sina studenter in i sitt eget projekt, i 
stället för att prioritera deras (jfr 2.1.), disciplinens (jfr 2.3.) och samhällets behov (jfr 2.4.). 
Investeringar i form av extraarbete, material och andra resurser skapar incitament att lämna den 
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renodlade handledarrollen. Man förleds att detaljstyra studentens upplägg och att optimera 
studentens genomförande av forskningsuppgiften – istället för att sanktionera bristfälliga 
prestationer i enlighet med kursplanen. Bristande återkoppling från studenten eller försenande 
inlämningar skapar konflikter ifall handledaren behöver studentens resultat för att driva sina 
forskningsprojekt framåt (Granbom & Neiß 2020). Handledarens önskemål att avbryta 
handledning (vid bristande samarbetsförmåga) eller att senarelägga publikationen av 
mastersuppsatser i DIVA-portalen (vid lyckade samarbeten) för att skydda känslig data (Granbom 
& Neiß 2020) krockar med studenternas upphovsrätt, eftersom det är de som är examensarbetets 
primära författare (UU 2014, avsnitt 2.3.). Bristfällig dokumentation inom det aktuella 
forskningsprojektet skapar oklarheter kring det intellektuella upphovet. En onyanserad 
kommunikation leder till att studenter överskattar signifikansen av det egna bidraget till 
forskningen (Granbom & Neiß 2020), vilket bäddar för konflikter när forskningsprojektets 
resultat läggs fram vid anföranden och i publikationer. 
 
2.3. Disciplinens perspektiv 
Uppsala universitet är en av landets största utbildare inom ämnet arkeologi. En potentiell obalans 
inom mastersutbildningen vid vår Institution får därför effekter på nationell nivå. Ett 
projektorienterat utbildningsupplägg som sätter handledarnas behov av lättåtkomlig arbetskraft 
framför studenternas behov av diversifiering (2.1.) producerar ett överskott av likriktade 
arkeologer som samlas i disciplinens mittfåra där de konkurrerar allt hårdare om samma resurser. 
Det är möjligt att den resulterande maktobalansen gagnar vissa aktörer vid universitetet som äger 
tillgång till projektmedel. För forskningsdisciplinen som helhet överväger emellertid nackdelarna. 
Det gäller inte minst med tanke på alla historiska paradigmskiften som avslöjade sprickorna i 
disciplinens teoretiska fundament och som tidigare överbryggades genom nydanande impulser 
från disciplinens periferi (Kuhn 1979; jfr Näsman 2008). En förlust av mångfald bland våra 
nyexaminerade mastersstudenter leder till att vi torrlägger källan till vår egen förnyelse.  
 
2.4. Samhällets perspektiv 
Som tidigare nämnts, är arkeologi en disciplin med få arbetstillfällen. För att legitimera sin 
existens, åligger det vår Institution att säkerställa att våra studenter förvärvar kunskaper och 
färdigheter som gagnar samhället utanför det arkeologiska skrået. När allt kommer omkring, 
utgör kunskap fundamentet för ett demokratiskt samhällsbygge. Just därför erbjuder många länder 
i Västvärlden kostnadsfria eller subventionerade högskolebildningar. Möjligheten till livslångt 
lärande ska sätta medborgarna istånd att uppnå sin fulla potential och att påverka rådande 
samhällsdiskurs i en demokratisk anda (jfr Sveriges regerings proposition, 4.1.). Ifall 
Institutionens mastersutbildning alstrar konformitet och maktkoncentrationer sviker vi vårt 
samhällsuppdrag. 
 
3. Förebyggande åtgärder 
I skrivande stund saknar Institutionen en policy för projektrelaterade mastersuppsatser (Lindblom 
& Neiß 2020). För att motverka uppkomsten av nyss beskrivna målkonflikter är det motiverat att 
implementera följande åtgärder: 
  
Information om upphovsrätt skapar en klar rollfördelning mellan handledare och student (jfr 
modellkontrakten inom Vetenskapsområdet för medicin och farmaci). En ökad transparens om 
och inom pågående forskningsprojekt (jfr 2.2.) sätter studenterna i stånd att prioritera rätt. 
Kontinuerlig kompetensutveckling inom högskolepedagogik hjälper lärarna att balansera sina 
konkurrerade roller. Kontinuerlig kontroll genom områdeskansli (t.ex. KUF & KUGA) och 
studentrepresentanter säkerställer att Institutionen lever upp till sina uppdrag både gentemot 
studenterna och gentemot samhället i stort. 
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4. Appendix 
4.1. Citat 
”Universitet och högskolor har en avgörande roll för kompetensförsörjningen och utvecklingen av 
kunskapssamhället. Lärosätena har en unik förmåga att genom sin forskning och tillgång till ny kunskap 
utveckla utbildningar som påverkar och förnyar den framtida arbetsmarknaden på såväl nationell som 
regional nivå. Tillgången till relevant utbildning är därmed en förutsättning för en hållbar tillväxt, ökat 
välstånd och enskilda individers utveckling. Utifrån detta har regeringen valt att investera i fler 
utbildningsplatser i hela landet. […] Högskoleutbildning ska också bidra till bildning och enskilda 
individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning är en avgörande förutsättning 
för att befästa demokratin och lika tillgång till utbildning är en demokratisk rättighet” (Löfvén & Hellmark 
Knutsson 2017, 9 f.). 
 
4.2. Förkortningar 
KUF  – Kvalitetsutskott för forskning och utbildning på forskarnivå 
KUGA – Kvalitetsutskott för utbildning på grund- och avancerad nivå 
UU  – Uppsala universitet 
UU-AAH – Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Uppsala universitet 
 
4.3. Intervjuer 
Granbom, H. & Neiß, M. 2020: Telefonintervju (2020-03-27) med Helena Granbom, programadministratör 

vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci/Uppsala universitet. 
Lindblom, M. & Neiß, M. 2020: Telefonintervju (2020-03-26) med Michael Lindblom, studierektor vid 

Institutionen för arkeologi och antikens historia/Uppsala universitet. 
 
4.4. Källor 
Jakobsson, M. & Klevnäs, A. & Nilson Stutz, L. & Wallin Lämsä, C. 2019: Rapport ARK 2019. Uppsala 

universitet, Institutionen för arkeologi & antikens historia, Dnr ARKEOLOGI 2019/51. 
Löfvén, S. & Hellmark Knutsson, H. 2017: Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande. 

Regeringens proposition 2017/18:204. <https://www.regeringen.se/495497/contentassets/8e67c07e28a34416a220bf59b9e0d73c/fler-vagar-

till-kunskap---en-hogskola-for-prop.-201718.204.pdf> [Datum: 20200310]. 
UU 2014: Riktlinjer avseende intellektuella tillgångar skapade vid Uppsala universitet 

<https://mp.uu.se/documents/432512/893983/02+Riktlinjer+avseende+intellektuella+tillg%C3%A5ngar+final.pdf/f493df14-e474-2a8c-a9ce-
ef2289152abewebapp%2Fauth%2Fwebwork%2Ffilearea%2Fdownload.action%3FnodeId%3D2480061%26toolAttachmentId%3D583326%26uusp.userId%3Dguest&u

sg=AOvVaw0YXImN5pkPDywooQOjvfyQ> [Datum: 20200310]. 
UU-AAH 2019: Råd och anvisningar för uppsatsarbete vid Institutionen för arkeologi och antik historia: 

Version 190410. 
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjFq769773oAhXNFXcKHfowCggQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F
%2Fstudentportalen.uu.se%2Fuusp-
webapp%2Fauth%2Fwebwork%2Ffilearea%2Fdownload.action%3FnodeId%3D2480061%26toolAttachmentId%3D583326%26uusp.userId%3Dguest&usg=AOvVaw

0YXImN5pkPDywooQOjvfyQ> [Datum: 20200311]. 
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