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Viktiga datum: 

För salsanvisningar hänvisar vi till TimeEdit, länk finns på kurshemsidan 

https://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-

utbildningar/kurshemsidor/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete-f%C3%B6r-

grundl%C3%A4rare-4-6-inriktning-mot-so-%C3%A4mnen-15-hp-kurskod-hv46sg-

1.306805 (se respektive kurskod): 

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/kurshemsidor  

Kursstart 

Måndag 2.9 Du lämnar in ett PM i inlämningsmappen på Mondo senast kl. 9.00. 

Instruktioner för hur den skall se ut finns i filsamlingen på Mondo. 

Tisdag 3.9 kl. 8.30–10  Introduktion (Caroline Gustafsson, Ylva Wibaeus) 

 kl. 10–12 Möte med handledarna (i salar som anges vid 

introduktionen). 

kl. 13–15 Föreläsning: Att skriva vetenskaplig text. Jenny Berglund 

Onsdag 4.9  kl. 10–12  Föreläsning: Kvantitativa data och metoder för 

ämnesdidaktiska studier (Viveca Lindberg)  

Fredag 6.9 kl. 8.30–10.30 Föreläsning: Kvalitativa intervjuer (Ylva Wibaeus) 

Tisdag 10.9 kl. 10–12 Föreläsning: Undervisningsutvecklande forskning (Inger 

Eriksson) 

 

 

Examination: 

 

14.10 -15.10 Provopponeringar i handledningsgrupper 

 

Ons 16.10 OBS! Anmälan för deltagande i examination senast kl. 9.00. Anmälan 

sker via formulär på examinationssidan: 

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/sj%C3%A4lvst%C3%A

4ndigt-arbete  

 

Ons 23.10 Du lägger upp ditt arbete på en särskild inlämningssida på 

Mondo ”Uppsatsseminarier HSD”, senast kl. 12.00. OBS! Du gör detta på 

två ställen: både under fliken ”fil-samling” och under fliken ”uppgifter”. 

Sidan ligger inte under någon kurssida utan under rubriken ”projekt”. Se 

länk till examinationssidan ovan för mer information.  

 

Ons 23.10 Examinationsschema publiceras på anslagstavlan på Mondositen  

 

https://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurshemsidor/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete-f%C3%B6r-grundl%C3%A4rare-4-6-inriktning-mot-so-%C3%A4mnen-15-hp-kurskod-hv46sg-1.306805
https://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurshemsidor/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete-f%C3%B6r-grundl%C3%A4rare-4-6-inriktning-mot-so-%C3%A4mnen-15-hp-kurskod-hv46sg-1.306805
https://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurshemsidor/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete-f%C3%B6r-grundl%C3%A4rare-4-6-inriktning-mot-so-%C3%A4mnen-15-hp-kurskod-hv46sg-1.306805
https://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/kurshemsidor/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete-f%C3%B6r-grundl%C3%A4rare-4-6-inriktning-mot-so-%C3%A4mnen-15-hp-kurskod-hv46sg-1.306805
http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/kurshemsidor
http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete
http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete
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30.10 - 1.11 Examinationsseminarier. OBS! Du måste vara beredd att närvara båda två 

dagarna.  Det går inte innan examinationsschemat är gjort att ange när just 

ditt arbete kommer upp.  

 

 

Bibliotekssök 

Biblioteket erbjuder hjälp med att söka litteratur. Dropp in måndag till torsdag 10. 00-

15.00. Du kan även boka tid: bokabibliotekarie.sub@su.se   

 

Mondosidor: För dig som är registrerad vid någon av institutionens olika kurser i 

självständigt arbete finns olika MONDO-kurssidor: En för grundnivå (Ylva Wibaeus), 

och en för avancerad nivå (Caroline Gustavsson). Dessa MONDO-sidor är era allra 

viktigast informations- och interaktionssidor under kursen. Det är mycket viktigt för dig 

att hålla dig uppdaterad med vad som händer där. Mondosidorna kan nås via 

https://mondo.su.se/portal.  

 

Kurshemsida 

Ytterligare information om kursen kan ni även finna på institutionens kurshemsida: 

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/kurshemsidor  

 

Handledning 

Handledningen sker huvudsakligen i grupp, vilket innebär att du kommer att delta i 

handledningen tillsammans med några övriga studenter. Ni kommer att lära er mycket av 

att läsa varandras textutkast och därigenom bidra till såväl det egna som till andra 

studenters skrivande. Handledare och studenter kommer tillsammans överens om schema; 

tid, plats för och innehåll i handledningen. Om du får förhinder att delta i de gemensamma 

handledarträffarna så meddelar du handledaren.  

Inför varje schemalagt handledningstillfälle lämnar du in ett underlag till text (enligt 

överenskommelse i handledningsgruppen (t.ex. utkast till inledning, bakgrund, 

problemformulering eller teoretiska perspektiv etc.). Du lägger in detta på Mondo under 

fliken Forum. OBS! Detta ska vara handledaren och kamraterna tillhanda den tid som 

handledaren angivit. Detta är viktigt för att handledningstiden skall kunna utnyttjas 

optimalt.  

mailto:bokabibliotekarie.sub@su.se
https://mondo.su.se/portal
http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/kurshemsidor
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Par-skrivning 

När du skriver ett självständigt arbete på grundnivå har du på HSD möjlighet att välja 

mellan att skriva enskilt eller skriva tillsammans med en annan student. Tidigare 

erfarenheter har visat att studenter som arbetar tillsammans har mycket stöd av varandra i 

genomförande av sitt självständiga arbete, både när det gäller kursens förväntade 

studieresultat, den enskildes arbetssituation och möjligheten att bli klar inom given tidsram. 

För att möjliggöra individuell examination ska arbetsfördelningen klargöras, både när det 

gäller insamling av material och själva skrivandet av texten. Båda studenterna måste ta del 

av såväl empirins inhämtande som teoretiska och metodiska överväganden och val. Arbetet 

under kursen ska läggas upp så att även par-skrivande studenter individuellt skriver och 

diskuterar texter inom ramen för grupphandledning, seminarier och provopponering. 

Instruktioner för detta ges av handledaren och måste följas.  

I det självständiga arbetet ska det tydligt framgå hur arbetet lagts upp och hur ni båda 

bidragit till arbetets olika delar. Det är nödvändigt att visa att var och en av er har tillräcklig 

kunskap om arbetets olika delar för att kunna examinera mot kursmål och säkra att ni båda 

uppnår examensmålen. Denna beskrivning placeras lämpligen i Metodkapitlet under 

rubriken ”Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien”. 

Vid det examinerande seminariet placeras par-skrivande studenter i var sin seminariegrupp 

och får då enskilt försvara det gemensamt framtagna arbetet och även enskilt opponera på 

en annan students arbete. 

Du bedöms individuellt och olika betyg kan komma i fråga. 

 

När uppsatsen börjar bli klar 

Efter provopponeringen är det viktigt att handledaren ger dig klartecken att arbetet kan tas 

upp för examination. Även om du har rätt att välja att examineras utan handledarens 

klartecken, så är detta inte att rekommendera. Du anmäler dig för examination och lägger 

in uppsatsen enligt instruktioner nedan (se under rubriken ”Examination” och 

under ”Viktiga datum” ovan). Utifrån detta underlag gör vi ett schema för varje 

examinationsgrupp med uppgifter om vem som opponerar på vem + tid och lokal samt 

examinators namn.  

Examinationsseminarium 

Examinationsseminarier (som även kallas ”ventilering” eller ”opposition”) är 

obligatoriska och äger rum under kursperiodens sista vecka. Då ska du försvara ditt eget 

arbete (vara respondent) och även opponera (vara opponent) på ett annat arbete. För mer 

information, datum och länk till inlämning se: 

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete  

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete
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Vid examinationsseminariet försvarar du ditt självständiga arbete och är dessutom 

opponent på ett annat arbete. Utöver dessa två arbeten så måste du dessutom delta i 

ytterligare minst två av examinationerna. Alltså närvarar du under minst fyra 

examinationer/ventileringar.  

Vid examinationsseminariet får författaren (respondenten) synpunkter från opponenten och 

från examinatorn. Vid seminariet deltar vanligen, förutom respondenten och opponenten, 

några av kursens övriga studenter och examinator. Till seminariet kan också andra 

studenter och intresserade bjudas in. 

Examinationsseminarierna innebär kritisk, akademisk granskning och är samtidigt ett 

tillfälle för intellektuell diskussion och åsiktsutbyte kring det studerade området. Man kan 

se opponeringen som ett samtal mellan opponenter och respondenter där opponenterna 

sammanfattar, ger synpunkter och ställer frågor till respondenterna.  

Opponenterna ansvarar – tillsammans med examinatorn – för balansen mellan dessa två 

syften och för disponeringen av tiden (totalt 45-50 minuter). Tänk på att åhörarna sannolikt 

inte läst uppsatsen och därför är det bra om opponenten även gör en sammanfattning och 

kritisk granskning av uppsatsens delar. Utförligare information om hur examinationen/ 

ventileringen går till finns på Mondo. 

Vid examinationsseminariet meddelar examinator en bedömning av arbetet, samt ger 

förslag på ev. kompletteringar. Du har då en vecka på dig att göra dessa. Vid 

kompletteringen kan du dock inte räkna med fortsatt handledning. Du mailar ditt 

korrigerade arbete till examinatorn, som har två veckor på sig att lägga in betyget i 

LADOK. Kursadministratören arkiverar den reviderade uppsatsen. Du får även en 

återkoppling från examinatorn. För mer information se kursplanen, som du hittar i fil-

samlingen på Mondo och på kurshemsidan.  

Målet är naturligtvis att uppsatserna ska bli klara och godkända inom kursperioden. Och 

det är för kursperioden som handledningstimmar avsätts. Om du inte blir klar med ditt 

arbete hänvisas du till nästa ordinarie examinationstillfälle. Sådana tillfällen infaller i 

slutet på oktober, i början av januari, slutet av mars och slutet av maj varje år. 

Anmälan till detta examinationstillfälle görs via hemsidan under den normala 

anmälningsperioden. Information om anmälningstillfällen hittar du på vår hemsida: 

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete  

Blir du inte klar i tid och vill gå kursen senare termin kan du kontakta 

studieadministrationen studieadmin@hsd.su.se för vidare information om omregistrering. 

Du har ingen ovillkorlig rätt till fortsatt handledning men kan tilldelas sådan efter 

prövning. 

Litteratur 

Det finns ingen obligatorisk litteratur på kursen. Var och en väljer i samråd med 

handledaren den litteratur som är relevant för det egna arbetet. På Mondo under 

fliken ”filsamling” finns en lista med tips på litteratur. 

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete
mailto:studieadmin@hsd.su.se
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Studie- och språkcentrum  

Du som behöver hjälp med språket och akademisk skrivande kontakta: 

http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden . Vi 

rekommenderar detta starkt! 

Etiska regler 

För alla som forskar och gör undersökningar som involverar människor är det föreskrivet 

att redovisa sina etiska överväganden i det självständiga arbetet. Vetenskapsrådet 

(www.vr.se) har rekommendationer på sin hemsida (God forskningssed) som kan 

användas (dessa etiska riktlinjer ligger också inne på kursens Mondosida). Genomför du 

intervjuer med minderåriga, observerar dem, eller låter dem fylla i enkäter, måste deras 

målsmän ge sitt skriftliga tillstånd. Det är dock lika viktigt att barnen/ungdomarna ger sitt 

samtycke på sätt som passar deras ålder. Innan du inleder intervjuerna/observationerna 

måste du för handledaren visa upp blankett för detta ändamål. En mall för hur en sådan 

blankett kan skrivas finns i fil-samlingen på Mondo. Dokumenterar du observationen 

genom en inspelning, måste du försäkra dig om att det inte krävs tillstånd för detta från en 

etikprövningsnämnd. Din handledare hjälper dig med detta.  

Även vid intervjuer med vuxna finns det ett etiskt regelverk som du är skyldig att följa 

för att få genomföra eventuella intervjuer. Riktlinjer för hur detta skall gå till finns i fil-

samlingen på Mondo. Även detta skall du ta upp med din handledare innan du inleder 

intervjuerna. Det finns även riktlinjer för hur det insamlade materialet skall hanteras av 

dig - bland annat måste det arkiveras på något sätt. Även här hittar du riktlinjer i fil-

samlingen på Mondo. Ytterligare information om etikförfarande ges vid kursstart. 

Mallar för det självständiga arbetet  

Mall för uppsatsens abstract/sammanfattning och innehållsförteckning hittar du på 

kursens Mondo-sida. Mall för omslaget hittar du på inlämningssidan: 

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete  

Plagiat och självplagiering 

Att använda formuleringar och tankegångar från annan text utan att ange källan betraktas 

som fusk. Detta leder till underkännande på kursen och anmäls till ansvarig prefekt. 

Plagiat kan leda till avstängning under viss tid från studier vid Stockholms universitet. 

Detta gäller också om man plagierar ur texter från kurskamrater eller återanvänder eget 

material ur egna uppsatser. Vi har ett verktyg för att kolla plagiat. Det sker när du lämnar 

in ditt arbete i Mondo. Observera att du således skall lämna in arbetet på två ställen i 

Mondo. Se vidare: 

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/tentamensinformation  

 

http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden
http://www.vr.se/
http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete
http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/tentamensinformation
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Kursvärdering 

Kursen utvärderas av studenterna med hjälp av en enkät. Denna skickas till den e-

postadress som finns angiven i LADOK och besvaras digitalt. En sammanställning av 

enkäten presenteras sedan på ett översiktligt och lämpligt sätt. Ni studerande är givetvis 

anonymiserade. Vi önskar naturligtvis att ni fyller i den så att kurserna kan bli ännu 

bättre.  

Förväntade studieresultat  

Se respektive kursplan: https://sisu.it.su.se/search/archive eller på era Mondositer. 

Betyg och betygskriterier 

Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala vilket anges i respektive 

kursplan. De skiljer sig åt beroende på om kursen är på grund eller avancerad nivå. Du 

finner betygskriterier för din kurs i fil-samlingen på respektive Mondosida. 

 

 

Väl mött, 

Ylva Wibaeus 

https://sisu.it.su.se/search/archive

