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SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE: RIKTLINJER FÖR HUVUDOMRÅDEN VID SÖDERTÖRNS
HÖGSKOLA
Bakgrund
I september 2010 arrangerades högskolans årliga kvalitetskonferens vars huvudtema
behandlade självständiga arbeten på grundnivå och avancerad nivå. Det var två särskilda
omständigheter som aktualiserade temat: dels Högskoleverkets (HSV) planerade
kvalitetsutvärdering med fokus på självständiga arbeten, dels högskolans eget påbörjade
arbete med extern granskning av C-uppsatser inom samtliga huvudområden. Rapporteringen
från de då externt granskade områdena pekade på en del problem. I vissa fall fanns till
exempel inga tydliga rutiner för hantering och arkivering av uppsatser, och man hade
problem med att faktiskt lokalisera efterfrågade exemplar. De externa granskarna påpekade
också att det i några huvudområden fanns uppsatser som visade otillräcklig nivå beträffande
bland annat forskningsförankring och metodbeskrivning.
För att ge samtliga studenter vid högskolan, oavsett huvudområde, någorlunda likartade
förutsättningar inför det självständiga arbetet har Fakultetsnämnden efter samråd med
Kvalitetsrådet beslutat om följande riktlinjer för huvudområden som utfärdar examina på
kandidat-, magister- och masternivå.
Examensmål
En viktig utgångspunkt är de mål för respektive kandidat-, magister- och masterexamen som
regleras i högskolelagen och i examensbeskrivningar i de förordningar som ansluter till lagen.
Dessa innebär bland annat att en student efter examen ska kunna visa kunskap om
huvudområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, förmåga att identifiera,
formulera och lösa problem samt förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
Även om det enskilda huvudområdet sällan ansvarar för en hel utbildning är det likväl endast
huvudområdet som kan garantera att examensmålen nås. En student som tar ut sin
kandidatexamen i statsvetenskap kan, till exempel, fylla den övriga delen av sina studier (90
högskolepoäng) med i princip vilka fristående kurser som helst, studerade i princip var som
helst. Varken högskolan eller det enskilda huvudområdet kan ta på sig en kvalitetsgranskning
av innehållet i dessa kurser. HSV kan heller inte i sina granskningar av kvaliteten i en
kandidatexamen göra detta. Därför faller ett stort ansvar på huvudområdet när det gäller att
sörja för att examensmålen kan uppfyllas, åtminstone till ett minimum, via de egna
obligatoriska kurserna.
Det självständiga arbetet är vanligtvis det enskilda examinationsmoment som har förmåga
att tillgodose de flesta examensmålen på både grundnivå och avancerad nivå. I normalfallet
torde ett väl genomfört arbete kunna dokumentera studentens kunskaper och färdigheter för
samtliga mål utom ett: Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. För huvudområden som i
andra kurser under utbildningen har examinationsformer som knyter an till detta mål utgör
frågan inget problem. För dem som saknar detta ger det självständiga arbetet vissa
möjligheter. 2009 införde högskolan krav på obligatorisk så kallad populärvetenskaplig
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sammanfattning av självständiga arbeten på avancerad nivå. Genom att tillämpa beslutet
även på grundnivå kan huvudområdet ge studenterna förutsättning att åtminstone visa
förmåga att skriftligt kommunicera med olika grupper.
Plagiat
Högskolan har länge arbetat för att förhindra plagiat i till exempel hemskrivningar och
självständiga arbeten. Det är också varje huvudområdes ansvar att tidigt i utbildningen
förklara för studenterna hur och när citering av texter får ske. Studenterna ska också tidigt
göras medvetna om att högskolan rutinmässigt tillämpar databaserad granskningskontroll av
inlämnade texter. Upptäckt av plagiat i samband med examination kan leda till ett
disciplinärende, som kan leda till att en student avstängs från undervisning under viss tid.
Det är ytterst väsentligt att samtliga studenter är väl förtrogna med dessa regler inför det
självständiga arbetet.
Skriftlig kurspresentation för självständigt arbete
För att ge varje enskild student likvärdiga förkunskaper om arbetsformer och särskilda
kvalitetskrav som gäller det självständiga arbetet ska varje huvudområde som utfärdar
examina på kandidatnivå samt magister- och masternivå presentera en skriftlig information
som finns lätt tillgänglig. Den skriftliga informationen utgår från huvudområdets
inomvetenskapliga traditioner och förutsättningar och ska som ett minimum ge information
om följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad det allmänt innebär att genomföra ett självständigt arbete i huvudområdet
Vilken typ av handledningsstöd en student har rätt till
Hur handledare utses
Vika krav på formalia (till exempel utformning av första sida, referenssystem samt
litteratur- och källförteckning) som ställs
Hur examinator utses och vilken roll hon/han har i förhållande till handledare
Betygsseminariets form och funktion
Obligatoriska moment som krävs för betyget godkänd
Kriterier för betygen godkänd och väl godkänd för olika nivåer
Instruktioner om hanteringen av den sista versionen av arbetet, som ska arkiveras vid
högskolan
Information om former för databaserad granskningskontroll
Information om möjligheten till publicering via DiVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv).

Återrapportering
Senast uppdaterade version av kurspresentation för självständigt arbete redovisas
Fakultetsnämnden senast 1 november 2011.
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