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Viktiga datum 

För salsanvisningar hänvisar vi till TimeEdit, länk finns på kurshemsidan (se respektive 

program och kurskod): http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/kurshemsidor  

Kursstart 

Se information på kurshemsidan gällande: 

 Introduktionsföreläsningen 

 Första mötet med din uppsatshandledare 

 Temaföreläsningarna 

 
Lärplattformen Athena 

För dig som är registrerad vid någon av institutionens olika kurser i självständigt arbete 

finns olika Athena-kurssidor:  

- en för grundnivå helfart Grundlärare årskurs F-3 

- en för grundnivå helfart Grundlärare årskurs 4-6 

- en för halvfart (både grundnivå och avancerad nivå) 

- en för avancerad nivå helfart Grundlärare årskurs F-3 och Grundlärare årskurs 4-6 

Dessa Athenasidor är dina allra viktigaste informations- och interaktionssidor under 

kursen. Det är mycket viktigt för dig att hålla dig uppdaterad med vad som händer där. 

Athenasidan nås via: https://athena.itslearning.com/ 

 

Kurshemsidor 

Information om kurserna kan ni finna på institutionens kurshemsidor: 

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

 

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 (HSD står inte för ev. 

kostnader).  

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 och bidra till varandras skrivande. Uppsatshandledare 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. 

Handledningstillfällen som erbjuds återkommer inte. 

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/kurshemsidor
https://athena.itslearning.com/
http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/kurshemsidor
mailto:bokabibliotekarie.sub@su.se
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Inför varje schemalagt handledningstillfälle lämnar du in text enligt din handledares 

instruktion. Texten lägger du in på Athena i den handledningsgrupp du tillhör (eller på 

annat sätt som handledaren meddelat). Detta är viktigt för att handledningstiden skall 

användas optimalt.  

 

Par-skrivning (gäller endast grundnivå) 

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 

Din uppsatshandledare meddelar om uppsatsen är klar att tas upp för examination. Även 

om du har rätt att själv välja att examineras utan handledarens klartecken är detta inte att 

rekommendera.  

Examination 

All information gällande examination samt datum för anmälan och inlämning finner du 

på hemsidan: 

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

 

Observera att du måste anmäla ditt deltagande i examinationen genom att fylla i ett 

formulär på hemsidan ovan.  Utifrån detta underlag gör kursansvariga ett 

examinationsschema med uppgifter om vem som opponerar på vem, vilken tid, lokal samt 

examinators namn.  

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


         
  

4 (5) 

 

 

 

Ditt arbete ska du lägga upp på två ställen på en särskild Athenasida som 

heter ”Uppsatsseminarier HSD”.  

Under rubriken ”Planeringar” väljer du sedan aktuell examinationsomgång. Du lägger in 

texten under:  

1. "Självständiga arbeten" - så att opponent, examinator och övriga studenter kan 

läsa din text. 

2. "Inlämning för textkontroll" - så att texten plagiatkontrolleras via Urkund. 

 

Examinationsschemat publiceras på Athenasidan ”Uppsatsseminarier HSD” under 

Innehåll, aktuell examinationsomgång, Examinationsschema. 

 

Viktigt! Du måste vara beredd att närvara vid Examinationsseminarier samtliga dagar.  

Det går inte innan examinationsschemat är lagt att ange när just ditt arbete kommer 

läggas fram.  

 

Referenslista 

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 Athena i mappen 

Kursmaterial finns dock en lista med tips på litteratur. 

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. 

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 det sätt som passar deras ålder. Innan du inleder 

intervjuerna/observationerna måste du för uppsatshandledaren visa upp en ifylld blankett 

för detta ändamål. En mall för hur en sådan blankett kan skrivas finns i mappen 

Kursmaterial i Athena. 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 dessa. Riktlinjer för hur detta skall gå till finns i mappen 

Kursmaterial i Athena. Även detta skall du ta upp med din uppsatshandledare innan du 

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

hanteras av dig. Ytterligare information om etikförfarande ges vid kursstart. 

http://www.su.se/utbildning/studentservice/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden
http://www.vr.se/
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Mallar för det självständiga arbetet  

Mall för uppsatsens försättsblad finner du på inlämningssidan: 

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

En uppsatsstruktur och uppsatsens förväntade innehåll kan du läsa mer om via följande 

länk: http://skrivguiden.se/skriva/uppsatsens_delar/  

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 Athena inför examinationen. Läs mer på vår hemsida: 

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

 

Kursvärdering 

Din feedback är mycket viktig för utvecklingen av kursen. Kursen utvärderas med en 

enkät som skickas till den e-postadress som finns angiven i Ladok och som besvaras 

digitalt. Dina svar är anonyma. Studenternas svar sammanställs i en kursrapport som 

delges studenterna via kurshemsidan. 

 

Förväntade studieresultat  

Se respektive kursplan: https://sisu.it.su.se/search/archive eller i Athena. 

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 mappen Kursinformation i Athena. 

 

Välkommen/ Kursledningen 

http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete
http://skrivguiden.se/skriva/uppsatsens_delar/
http://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/tentamensinformation
https://sisu.it.su.se/search/archive

