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Varmt välkommen till kursen
Slutexamensarbete i psykologi
30hp

Kursens innehåll
Kursen är den avslutande kursen inom psykologprogrammet och löper över två terminer, termin
9 och 10, med högre arbetstakt andra terminen (80%) och lägre arbetstakt den första terminen
(20%). Under tidiga och mitten av höstterminen ska studenten/erna lämna ett PM för ventilering
hos examinator. PM:et utgör ett underlag för examinatorn att den tänka uppsatsen/projektet
uppfyller kriterierna för en slutexamensuppsats omfattande 30 hp. Slutexamenuppsatsarbetet
syftar till att ge övning i att självständigt formulera och analysera ett problem samt att genomföra
och skriftligt avrapportera en vetenskaplig undersökning av detta. Den studerande ges träning i
att självständigt med vetenskaplig metodik genomföra en undersökningsuppgift antingen enskilt
eller i par. Om uppsatsen skrivs av par ska studenterna vid anmodan kunna återge sina enskilda
insatser i uppsatsarbetet. Undersökningsuppgiften skall ha relevans för psykologisk verksamhet.
Kursen innehåller också en muntlig presentation av arbetets innehåll på engelska i samband med
att uppsatsen ventileras.
Som student förväntas du på denna kurs i hög utsträckning själv vara aktiv för inhämtande av
kunskap och genomförande. Betygskriterier anges i särskilt dokument se kurswebben.
Tidpunkt för betygssättningen Efter seminariet har författaren möjlighet att använda sig av
de synpunkter som framförts och revidera sitt manus. Betyg på examensuppsatsen sätts då
slutversionen inlämnats till examinator, vilket bör ske inom 10 dagar efter
seminariebehandlingen. Vid betygssättningen värderas även hur författaren förmått diskutera
sitt arbete vid seminariet och använda sig av den eventuella kritik som framförts.
Vi kommer under året försöka åstadkomma en webbaserad uppsatsportal där du
rekommenderas att lägga in den färdiga uppsatsen. Detta är ett arbete som pågår centralt på
KI. Det är studenten själv som lägger in sin uppsats i portalen. Denna portal är i skrivande
stund ännu inte färdigkonstruerad.
Mycket kort checklista för examensuppsatsen. Mer information finns i särskilt dokument på
webben. Att skriva vetenskapligt handlar framförallt om att vara systematisk. Nedan
sammanfattas de innehållsliga aspekter man bör ha i åtanke då man skriver och värderar en
uppsats. Punkterna har olika tyngd, beroende på uppsatsämne och ansats.
Uppsatsen som helhet Finns det en röd tråd i uppsatsen som är lätt att följa? Bildar de olika
delarna av uppsatsen en logiskt sammanhängande enhet? Är uppsatsen klart och okonstlat

skriven med framhävande av det som är relevant? Hur flyter språket? Är uppsatsen stilistiskt och
sammanhållen? Är referenserna korrekt angivna? Hur används citat?
Titel och abstrakt Återger titeln det centrala temat i uppsatsen? Är den tillräckligt specifik? Kan
den kortas?
Sammanfattning. Får man utifrån sammanfattningen (abstrakt) en klar bild av uppsatsens
innehåll?
Inledning Placerar inledningen uppsatsens centrala tema i sitt bredare sammanhang? Är den
teoretiska referensramen relevant för temat? Är den alltför bred? Otillräcklig? Hur förankrasden
egna undersökningen i tidigare forskning? Är redovisningen väl organiserad, kring centrala
teman – eller har den karaktär av katalog? Tycks litteratursökningen vara väl genomförd?
Framgår det hur den gjorts? Syfte Leder inledningen logiskt till formulering av syfte och
frågeställningar? Är frågeställningarna tillräckligt specifika och forskningsbara?
Metod Är den valda metoden rimlig i förhållande till frågeställningarna? Är metoden så väl
beskriven att undersökningen skulle kunna replikeras? Är varje variabel operationellt definierad
(ej tillämpligt vid kvalitativa studier)? Hur ser valet av undersökningsdeltagare ut, hur förhåller
sig stickprovet till populationen? Har nödvändiga och tillräckliga kontrollåtgärd vidtagits? Vilka
etiska överväganden finns (se Vetenskapsrådets Etisks principer, finns på rådets hemsida)?
Resultat Har adekvata databearbetningsmetoder använts? Har resultaten presenterats på ett
överskådligt och klart sätt? Finns det bättre alternativ? Har ev. tabeller och figurer tydliga
rubriker? Har resultaten strukturerats så att frågeställningarna klart besvaras?
Diskussion Tolkas resultaten på ett rimligt sätt? Är slutsatserna välgrundade? (Eller håller
författaren fast vid föreställningar som inte fått något stöd?) Integreras den egna
undersökningen med tidigare forskning och teori?
Etik Finns en etisk reflektion i ett större och samhälleligt perspektiv. Ej detsamma som under
metodavsnittet.

Slutexamensuppsats 30hp:
Psykologprogrammet Termin 9-10 HT 2021-VT2022

Tid; lokal
v. 35
Måndag 30/8
Kl 13- ca 16.00
CMB

Grupp

Ämne

Lärare

Litteratur/anvisningar/kommentarer

Alla

Uppsatsinformation
Kursregistrering obl.
närvaro. För dispens
kontakta Bo Melin
(BM).

BM

Uppsatsinformation och inför PM skrivandet.
OBS endast kl 13.00- 15.00 är obligatorisk.
Anmälan till endnotekurs görs. Den sista
timmen ägnas vid behov åt mer individuella
frågor som rör uppsatsen.

v. 37-39
v. 40
Måndagen 4/10
kl 10-12 grupp A
Zoom

Informationssökning BM
och Endnote

Kurs referenshantering, Endnote. Frivilligt.
Anmälan till Bo krävs.

Kl 13-15 grupp B
Zoom

Informationssökning BM
och Endnote

Kurs referenshantering, Endnote. Frivilligt.
Anmälan till Bo krävs.

Informationssökning BM
och Endnote

Kurs referenshantering, Endnote. Frivilligt,
anmälan till Bo krävs.

Tisdagen 5/10
10-12 grupp C
Zoom

v.41
v.42
Tisd 19/10
Kl 9-12
Kl 13-17
Enskilt eller i
mindre grupp
på mitt rum.
Nobels väg 9,
högst upp
Torsdag 21/10

PM- ventilering pågår
under ca 30 min.
PM ventileras och
diskuteras succesivt
under dagen. Student
behöver endast
närvara på egen
ventilering.

BM

Se instruktioner PM gällande preliminär
undersökningsplan
PM:et skickas till Bo Melin bo.melin@ki.se med
mailrubriken PM Psykologexamensuppsats
senast kl 12.00 dagen innan. Ange önskad tid för
ventilering. Ange i heltimme, t.ex. kl 9.00.

Kl 9-12
Kl 13-16
Enskilt eller i
mindre grupp
på mitt rum.
Nobels väg 9,
högst upp

PM- ventilering pågår
under ca 30 min.
PM ventileras och
diskuteras succesivt
under dagen. Student
behöver endast
närvara på egen
ventilering.

BM

PM- ventilering pågår
under ca 30 min.
PM ventileras och
diskuteras succesivt
under dagen. Student
behöver endast
närvara på egen
ventilering.

BM

Se instruktioner PM gällande preliminär
undersökningsplan
PM:et skickas till Bo Melin bo.melin@ki.se med
mailrubriken PM Psykologexamensuppsats
senast kl 12.00 dagen innan. Ange önskad tid för
ventilering. Ange i heltimme, t.ex. kl 9.00.

v.45
Måndag 8/11
Kl 9-12
Kl 13-17
Enskilt eller i
mindre grupp
på mitt rum.
Nobels väg 9,
högst upp

Se instruktioner PM gällande preliminär
undersökningsplan
PM:et skickas till Bo Melin bo.melin@ki.se med
mailrubriken PM Psykologexamensuppsats
senast kl 12.00 dagen innan. Ange önskad tid för
ventilering. Ange i heltimme, t.ex. kl 9.00.

Fredag 12/11
Kl 9-12
Kl 13-16
Enskilt eller i
mindre grupp
på mitt rum.
Nobels väg 9,
högst upp

PM- ventilering pågår
under ca 30 min.
PM ventileras och
diskuteras succesivt
under dagen. Student
behöver endast
närvara på egen
ventilering.

Se instruktioner PM gällande preliminär
undersökningsplan
PM:et skickas till Bo Melin bo.melin@ki.se med
mailrubriken PM Psykologexamensuppsats
senast kl 12.00 dagen innan. Ange önskad tid för
ventilering. Ange i heltimme, t.ex. kl 9.00.

v. 46-51
v. 52

GOD JUL och
Gott Nytt År!
v. 3 år 2022
Må 17/1
Mailenkät
v. 14
Onsdag 6/4

Deltidskontroll
BM
examensuppsats 30 hp

Kort enkät skickas per mail och utgår från
examinator angående status i
uppsatsskrivandet.

Konf. rummet
Nobels väg 9/
alternativt Bos
rum

Metod och statistik
stuga

BM

Öppet för uppsatsstudenter. Metod o
statistikråd ges individuellt eller i mindre
grupp. Anmälan om önskad tid sker per mail
till examinator Bo Melin. Ca 30 min per
student/par avsätts.

Metod och statistik
stuga

BM

Öppet för uppsatsstudenter. Metod o
statistikråd ges individuellt eller i mindre
grupp. Anmälan om önskad tid sker per mail
till examinator Bo Melin. Ca 30 min per
student/par avsätts.

9-12 frivilligt
13-17 frivilligt
v. 16
Onsdag 13/4
Konf. rummet
Nobels väg 9/
alternativ Bos rum

v. 19-23
Konf. rummet
Nobels väg 9

Examinationsveckor BM och
andra
Särskilt schema
examinutgår. Meddelas i
erande
början av april.
lärare

Ansvarig för kursen
Kursledare och examinator är Bo Melin, e-maile bo.melin@ki.se
OBS. Flera examinatorer kan förekomma på kursen
Postadress:
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Sektionen för psykologi
Nobels väg 9
Mer information
För frågor om kursens innehåll och examination kontakta: Bo Melin (kursansvarig och
examinator) tel. 524 87 738; e-mail bo.melin@ki.se eller kursadministratör Lorin Ahmed
lorin.ahmed@ki.se
Diverse länkar:
http://www.ki.se/cns/ (Institutionens hemsida)
http://ki.se/content/1/c4/26/87/KIkarta060221.pdf (karta över KI, Campus Nord)

