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Information till experimentledare om EE-tid 
 
Experimentella erfarenheter är ett kurskrav på Psykologi I, II och III samt 
Psykologprogrammet. 
 
Genom att delta i olika experiment får studenten erfarenhet av hur psykologiska data 
genereras. Studenten får konkreta exempel på de mer eller mindre abstrakta fram-
ställningar av psykologiska experiment som kurslitteraturen ger, samt en viss inblick i 
den forskning som bedrivs vid institutionen och därigenom konkreta exempel på 
problemställningar, metoder och undersökningsupplägg inom psykologiämnet. 
 
SSåå  hhäärr  ggöörr  dduu  nnäärr  dduu  sskkaa  ggeennoommfföörraa  eetttt  eexxppeerriimmeenntt::  
 

1. Fyll i bifogad ansökan. Beskriv experimentet, ange hur lång tid försöket tar och 
hur mycket tid för experimentella erfarenheter varje deltagare kommer att få. 
Du kan inte ge mindre än 30 min. Den tid du delar ut ska ligga så nära som 
möjligt den tid som experimentet tar. Det är inte tillåtet att dela ut både tid för 
experimentella erfarenheter och annan ersättning för samma prestation. 
 

2. På din ansökan ska du fylla i vilken typ av undersökning det gäller. Detta är 
viktigt då studenter på Psykologprogrammet ska fullgöra ett visst antal EE-
timmar fördelat på olika kategorier av undersökningar. Dessa kategorier är 
”Testmetodik” (ex. WAIS-IV, personlighets- eller begåvningstest), ”Intervju-
metodik”, ”Gruppförsök”, ”Enkät” och ”Experimentell metodik” (ex. ljud- och 
luktexperiment). 
 

3. Gå till din handledare eller kursansvarig lärare och få en underskrift på 
ansökan. Om du är anställd vid Psykologiska institutionen kan du själv under-
teckna din ansökan. 

 
4. Lämna din ansökan på studentexpeditionen där du får ett löpnummer/ID-

nummer på ditt experiement. Det löpnummer/ID-nummer du får, samt typ av 
experiment (se pkt 2 ovan), ska alltid anges när du annonserar efter deltagare 
och när du lämnar in redovisning av antalet deltagare och tid för experimentella 
erfarenheter. 
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5. På studentexpeditionen kan du också hämta förtryckta närvarolistor att 
använda vid genomförandet av experimentet. Studenten styrker sitt deltagande 
genom att på dessa närvarolistor anteckna sitt fullständiga namn, de första sex 
siffrorna i sitt personnummer samt kurs eller program/termin. Du som experi-
mentledare ansvarar för att på närvarolistan ange löpnummer/ID-nummer, typ 
av undersökning samt utdelad tid för experimentella erfarenheter. Närvarolistan 
ska också signeras innan den lämnas till studentexpeditionen. 
 

6. Du annonserar ditt experiment på anslagstavlan utanför sal U32 eller genom 
mejlutskick. (Kontakta Henrik Dunér på webmaster@psychology.su.se så 
hjälper han dig med mejlutskicket). Löpnummer/ID-nummer ska alltid anges! 
 

7. Observera att det inte är möjligt att låta studenter deltaga anonymt. Närvaro 
ska alltid styrkas på närvarolistan med fullständigt namn, de första sex siffrorna 
i personnumret samt kurs eller program/termin. 

 
8. Ifyllda närvarolistor lämnas till studentexpeditionen som bokför studentens tid 

för experimentella erfarenheter. Det är viktigt att listorna är korrekt ifyllda så 
att varje student kan få sitt deltagande bokfört. Närvarolistorna ska lämnas till 
studentexpeditionen omedelbart efter avslutat experiment och absolut senast 
terminens sista dag. Om ditt experiment fortsätter in på ny termin krävs ny 
ansökan samt nytt löpnummer/ID-nummer. 

 
9. Återkoppling till deltagarna ska ske omedelbart efter experimentet eller vid ett 

på förhand bestämt tillfälle. Då informeras om syfte, metodiska aspekter, 
förväntade eller faktiska resultat. Som ansvarig för experimentet bestämmer du 
själv hur återkopplingen sker. 

 
 

 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta studentexpeditionen. 

Tfn 08-16 3832 
e-post expeditionen@psychology.su.se 

 
 



Psykologiska institutionen LÖPNR: ______ 

ANSÖKNINGSBLANKETT: 
EXPERIMENTELLA ERFARENHETER 

Namn (experimentledare):  

____________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Mejl: ___________________________________ 

Kategori: ☐ Testmetodik (ex. WAIS-IV, personlighetstest) ☐ Intervjumetodik
☐ Gruppförsök ☐ Enkät ☐ Experimentell metodik (ex. ljud-och luktförsök)

Beskriv undersökningen, och ange hur lång tid deltagandet kommer att ta: 

Ange tid och plats för försöket: ________________________________________________ 

Ange hur mycket EE-tid deltagaren kommer att få: _______________________________ 

Underskrift, namnförtydligande och datum (ansvarig handledare/lärare): 

___________________________________________________________________________ 
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STOCKHOLMS UNIVERSITET Löpnr/ID-nr:_________________ 
Psykologiska institutionen 

NÄRVAROLISTA för experimentella erfarenheter 

Kategori: ☐ Testmetodik (ex. WAIS-IV, personlighetstest)     ☐ Intervjumetodik
☐ Gruppförsök     ☐ Enkät ☐ Experimentell metodik (ex. ljud- och luktförsök)

Ansvarig försöksledare:_____________________________Datum:__________ 

Namn Pnr (första 
6 siffrorna) 

Kurs eller 
program/termin 

Erhåller 
EE-tid 
(antal tim) 

Utdelad EE-tid ifylld, signeras av försöksledare:_________________________ 
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