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KURS 30 SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 30 HP  
 

Efter genomförd kurs skall den studerande kunna planera, genomföra och rapportera en 

vetenskaplig psykologisk undersökning: 

• på basis av teori och tidigare forskning identifiera vetenskapliga problem, välja   

forskningsdesign, samt bearbeta, analysera och tolka insamlade data 

• presentera egna resultat muntligt och i skrift och värdera resultatens vetenskapliga 

värde 

• presentera, kritiskt analysera och värdera andras vetenskapliga resultat. 

Kurs 30 (Självständigt arbete) som består av två delkurser (3003 och 3002) ger övning i att 

självständigt genomföra en egen psykologisk undersökningsuppgift, antingen i par eller 

enskilt. Undersökningsuppgiften skall ha relevans för psykologisk verksamhet.   

 Vi uppmuntrar till att uppsatsen skrivs i par, men det bör finnas sakskäl som har med 

arbetsomfånget att göra. Att arbeta i par lämnar utrymme för en mer omfattande 

datainsamling, och/eller mer kvalificerad bearbetning av litteratur och insamlat material. Gör 

ett par en datainsamling och/eller bearbetning som lika gärna kunde gjorts av en person blir 

det svårare att nå ett högt betyg. 

 

 

Kursens uppläggning  

  

 PSPR30 (3003). Problemformulering och undersökningsplan (PU), 7,5 hp  

Examensarbetet påbörjas på termin 9 med problemformulering och undersökningsplanering. 

Det är nu man väljer ämne, diskuterar avgränsningar och så småningom knyter kontakt med 

lämplig uppsatshandledare. Till stöd i detta arbete schemaläggs tid för eget arbete och 

obligatoriska seminarier för diskussion av och examination av PU (se separat schema). 

Kursansvariga står vid behov också till förfogande främst via e-post men när så behövs också 

för enskilda samtal. Den skriftliga undersökningsplanen betygssätts inte enligt sjugradig 

betygsskala utan bedöms som godkänd/ej godkänd/kompletteras. Den skriftliga 

undersökningsplanen ska ses som ett arbetsdokument och en överenskommelse mellan 

student, kursansvariga och uppsatshandledare. 

 På Psykologiska institutionens hemsidor (avdelningars och forskargruppers sidor och 

anställdas egna sidor) finns information om vid institutionen pågående forskning, vilket kan 

ge ytterligare idéer och kontakt med forskningsprojekt inom vilka uppsatsarbeten kan 

genomföras. Kursansvariga för examensarbetet tar även fortlöpande emot projektförslag från 

kollegor inom institutionen samt inom andra verksamheter. 

  

 

 PSPR30 (3002). Undersökning och rapportskrivning, 22,5 hp  

Examensarbetet slutförs och avrapporteras under en schemalagd tvåveckorsperiod i slutet av 

termin 10. Seminariebehandling av egen uppsats samt opposition på annan students uppsats 

ingår som obligatorium, liksom deltagande i minst 3 ytterligare uppsatsseminarier. 

Seminariedeltagandet är lärorikt på så sätt att det ger en god förberedelse för det egna 

uppsatsskrivandet samt för den egna opponeringen. Först någon vecka efter att slutdatum för 

inlämning av uppsats i seminarieversion har passerat (ca 2 veckor före examinationsperioden) 

kan individuella tider för respondent- och opponentseminarier schemaläggas i detalj. Innan 

detaljerat schema föreligger är alla seminarietider att betrakta som obligatoriska 
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undervisningstillfällen. När detaljerat schema föreligger står det klart vilka tider som gäller 

för egen opponering och seminariebehandling av det egna arbetet. Närvaro på resterande 

seminarier väljer varje student själv givet att kurskrav på seminarienärvaro uppfylls. Se vidare 

”PM angående uppsatsseminarier på Psykologprogrammet”.  

 

 

Etikdeklaration 

För att säkerställa att de uppsatsarbeten som genomförs på institutionen genomförs enligt 

gällande lagar och riktlinjer avseende etik i forskning måste alla studenter tillsammans med 

sina uppsatshandledare fylla i dokumentet Etikdeklaration i samband med examensarbete som 

återfinns i Athena. Såväl uppsatshandledare som student ska signera dokumentet varefter det 

lämnas in till studentexpeditionen. Student som samlar in egna data måste lämna in det ifyllda 

och signerade dokumentet innan datainsamling kan påbörjas. 

 

Uppsatshandledning 

Uppsatshandledare identifieras i samråd med kursansvariga, utifrån det valda 

forskningsområdet. Uppsatshandledaren ska i normalfallet vara disputerad och anställd på 

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Beroende på ämnesinriktning kan det i 

vissa fall vara motiverat med ett delat handledarskap. Alla frågor om uppsatshandledare ska 

diskuteras med och godkännas av kursansvariga innan uppsatshandledning kan påbörjas. 

 

Kursens förväntade studieresultat och betygssättning 

Som betyg för examensarbetet används den sjugradiga betygsskalan A till F.  

 

 

 Betygskriterier 

 

Bedömningen av det självständiga arbetet (3002) baseras på följande aspekter:  

 

Studentens insatser inom områdena Teoretisk förståelse och analys, Metodkunskaper och 

metodologisk skicklighet, Rapportskrivning samt Självständighet bedöms var för sig på en 

sexgradig skala (0=ej godtagbar, 1=vissa brister måste åtgärdas, 2=godtagbar trots vissa 

brister, 3=godtagbar, 4=bra, 5=mycket bra).  

 

Teoretisk förståelse och analys, demonstrerad genom att teoretiska resonemang är koherenta, 

fokuserade och relevanta och klargör den aktuella undersökningens relation och bidrag till 

kunskapsuppbyggnaden. Bedöms av examinator. 

 

Metodkunskaper och skicklighet i att välja och tillämpa undersökningsmetoder som kan 

besvara forskningsfrågan, inklusive val av design, urval, typ av data och analys. Framgångsrik 

tillämpning av mer avancerade undersökningsmetoder har förutsättningar att rendera ett högre 

betyg, vare sig ansatsen är huvudsakligen kvalitativ, kvantitativ eller teoretisk. Förmåga till 

kritisk reflektion kring den valda metodikens styrkor och begränsningar. Bedöms av 

examinator.  

 

Rapportskrivning bedöms av examinator på grundval av om uppsatsen är logiskt uppbyggd 

och välstrukturerad, med genomgående och tydligt fokus på undersökningens syfte och 

frågeställning(ar). Språket bör vara så lättläst som ämnet tillåter. Regler om formalia skall 

tillämpas konsekvent och korrekt, särskilt viktigt avseende referenser och citeringar.  
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Självständighet bedöms av examinator i samråd med handledare. Det handlar inte om hur täta 

kontakter studenten haft med handledaren, utan om studentens egna idéer, initiativ, 

ansvarstagande, förberedelse inför handledning, kreativitet, kritiska reflektion, förmåga att 

formulera sig i skrift och strukturera framställningen. Särskilt beaktas förmågan att värdera 

handledarens råd och utifrån dessa utveckla egna ställningstaganden och ta ansvar för dessa.  

Opposition på annan students uppsats bedöms av examinator på en tregradig skala (0=ej 

godtagbar, 1=godtagbar, 2=bra). För högsta poäng krävs en noggrann, engagerad och 

intresseväckande presentation av annans uppsats. Tar upp väsentliga diskussionspunkter, 

konstruktiv kritik. 

 

En godtagbar opposition (1) innebär en noggrann genomgång av annans uppsats, med 

diskussion av både förtjänster och tillkortakommanden. 

 

Maximalt antal poäng på det självständiga arbetet är 22 poäng, 20 för det egna uppsatsarbetet 

och 2 för opposition. Sjugradig betygsskala, A-F, presenteras i tabell nedan. 

 

 

Betygsskala 

 

A Lärandemål har uppfyllts i exceptionellt hög 

utsträckning 

Insatserna på samtliga fem områden 

har bedömts som minst ”bra” och 

summerats till minst 20 

B Lärandemål har uppfyllts i mycket hög 

utsträckning 

Insatserna på samtliga fem områden 

har bedömts som minst ”bra” och 

summerats till minst 18 

C  Lärandemål har uppfyllts i hög utsträckning Insatserna på samtliga fem områden 

har bedömts som minst ”godtagbar” 

och summerats till minst 15 

D Lärandemål har uppfyllts helt godtagbart. Insatserna på samtliga fem områden 

har bedömts som minst ”godtagbar” 

och summerats till minst 13 

E Lärandemålen har uppfyllts, trots vissa brister. Insatserna på samtliga fem områden 

har bedömts som minst ”godtagbar 

med vissa brister” och summerats 

till minst 9. 

Fx Lärandemål har inte uppfyllts. Insatsen på ett eller flera områden 

bedöms som att det finns ”vissa 

brister som måste åtgärdas”, men 

inget område har bedömts som ”ej 

godtagbart”. 

F Lärandemål har inte uppfyllts och bedöms 

inte vara möjliga att uppfylla inom ramen för 

handledarledd tid. 

Insatsen på ett eller flera områden 

bedöms som ”ej godtagbart”. 

 

 

Tidpunkt för betygssättning av PSPR30 (3002), Undersökning och rapportskrivning 

 

Efter seminariet har student möjlighet att använda sig av de synpunkter som framförts och 

revidera sitt manus. Om någon revidering är nödvändig för att uppsatsen ska vara 

godkännbar, d v s nå godkänt betyg, kommer examinator att framföra vad som måste 
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kompletteras direkt efter avslutat seminarium. Varje student har maximalt 15 minuter dialog 

med examinator direkt efter seminariet. Observera att det är slutversionen av det självständiga 

arbetet som betygssätts. Det betyder att examinator aldrig kan delge betyg i samband med 

själva seminariet. 

 Betyg på det självständiga arbetet sätts då slutversionen inlämnats till examinator, vilket 

sker inom 14 dagar efter seminariebehandling. Vid betygssättningen värderas även hur 

student förmått diskutera sitt arbete under seminariet och använda sig av de konstruktiva 

synpunkter som framförts. Slutversionen genomgår plagiatkontroll (textjämförelse) enligt 

anvisning. Om slutversion inte inlämnats inom 3 månader fastställs betyget baserat på 

seminarieversionen av uppsatsen, i oreviderat skick.  

 Då allt är klart e-postas ett exemplar av slutversionen (i PDF-format) till 

studentexpeditionen. Slutversionen ska vara sidnumrerad (centrera sidnummer överst på 

sidan).  

 När slutversionen e-postats till studentexpeditionen och blanketten Obligatoriska 

uppsatsseminarier lämnats in till studentexpeditionen samt betyg satts av examinator är 

kursen PSPR30 (3002) Undersökning och rapportskrivning (22,5 hp) avslutad och kan 

registreras i Ladok.  

 Vi rekommenderar dig att lägga in den färdiga uppsatsen på DIVA eller i alla fall 

sammanfattningen, ”abstract” (se särskild instruktion på institutionens hemsida), så att den 

kan hittas av andra intresserade.  

 

Betyg på hela kursen PSPR30 Självständigt arbete, 30 hp 

 

Då båda delkurserna Problemformulering och undersökningsplan (3003) och Undersökning 

och rapportskrivning (3002) är klara och inrapporterade kan betyg för hela kursen rapporteras 

in. 

 

Betyg på hela kursen avgörs av betyget på Undersökning och rapportskrivning 

(PSPR30/3002) 22,5 hp, med följande undantag:  

 

För att få högsta betyg, A, på kursen som helhet krävs dock att man förutom betyget A på det 

självständiga arbetet också erhållit minst betyget C på delkurs 28 Forskningsmetodik och 

statistik 2 (4,5 hp). Den som har A på det självständiga arbetet, och D eller E på 

Forskningsmetodik och statistik 2 får i stället B som slutbetyg på kursen. 

 

Litteraturtips 

 

Det självständiga arbetet kräver avsevärd litteraturläsning, individuellt anpassad efter det som 

ämnesvalet kräver, men det finns ingen gemensam obligatorisk kurslitteratur. För den som vill 

ha ytterligare vägledning i vetenskapligt skrivande kan dock följande titlar rekommenderas: 

 

Hassmén & Hassmén: Vetenskapligt skrivande (www.psychology.su.se, startsidan t.h.) 

 

https://www.studentlitteratur.se/#9789144092546/Akademiskt+l%C3%A4sande+och+skrivan

de 

Vetenskapsrådet: God forskningssed. https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-

och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html 

 

Jarrick, A. & Josephson, O. (1998). Från tanke till text. En språkhandbok för 

uppsatsskrivande studenter. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.  

http://www.psychology.su.se/
https://www.studentlitteratur.se/#9789144092546/Akademiskt+l%C3%A4sande+och+skrivande
https://www.studentlitteratur.se/#9789144092546/Akademiskt+l%C3%A4sande+och+skrivande
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
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För referensskrivning: Se Hassmén & Hassmén, Vetenskapligt skrivande samt APA-manualen 

i de fall då Hassmén & Hassmén är otillräcklig.  

 

Kursansvariga och examinatorer 

 

Petra Lindfors, professor 

Tel: 08-16 38 93,  

E-post: pls@psychology.su.se  

 

Ewa Mörtberg, docent 

Tel 16 38 58 

E-post: ewa.mortberg@psychology.su.se 

  

 

Övriga examinatorer 

 

Claudia Bernhard Oettel, Therese Anderbro, Lilianne Eninger, Stephan Hau, Anders Sjöberg 

och Joakim Westerlund.  
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