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Publicering av examensarbeten i DiVA vid Institutionen för pedagogik och didaktik 

Institutionen för pedagogik och didaktik godkänner publicering av studentuppsatser i fulltext. Du kan 
alltså registrera ditt examensarbete via DiVA:s registreringsformulär för publicering om du vill, det är 
inte obligatoriskt. 
 
För att publicera din uppsats ska den vara examinerad och godkänd. Uppsatsen ska vara skriven i den 
uppsatsmall som används vid institutionen. Har du skrivit uppsats tillsammans med en annan person 
måste du vara säker på att ni är överens om att publicera den. 
 
Det arbete du laddar upp i DiVA måste vara detsamma som det du lämnat in och blivit examinerad 
på. Institutionen arkiverar ett exemplar av alla examensarbeten och gör regelbundna stickprov på de 
arbeten som laddas upp. 
 

Hur går det till? 

För att göra din uppsats sökbar i DiVA fyller du i ett registreringsformulär på webben och laddar upp 
din uppsats i PDF-format. 
 
Du loggar in i registreringsformuläret med ditt universitetskonto på:  
https://su.diva-portal.org/dream/  
 
Då du fyllt i alla uppgifter och laddat upp din uppsats för publicering ska institutionens DiVA-
administratör godkänna informationen. Då DiVA-administratören godkänt och publicerat, kommer 
du få ett meddelande per e-post om att publiceringen är klar. 
 

Vilken information ska fyllas i? 

Registreringsformuläret för DiVA-publicering kräver att du fyller i vissa obligatoriska uppgifter som till 
exempel namn och uppsatstitel. Obligatoriska fält markeras i systemet med en stjärna*. 
 
Utöver det ska studenter vid Institutionen för pedagogik och didaktik fylla i följande uppgifter:  
 

 Båda författarnas för och efternamn, om uppsatsen skrivits i par 

 Institution, avdelning eller program (välj Institutionen för pedagogik och didaktik) 

 E-post (syns bara för DiVA-administratören)  

 Antal sidor (sista numrerade sidan i uppsatsen gäller)  

 Nyckelord (på svenska och/eller engelska)  

 Abstract (på svenska och/eller engelska)  

 Namn på handledare, handledares titel, organisation, e-postadress (syns bara för DiVA-
administratören) 

 Namn på examinator, examinators titel, organisation, e-postadress (syns bara för DiVA-
administratören) 

 

https://su.diva-portal.org/dream/
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Vad händer med min publicerade uppsats, vem kan se den? 

När din uppsats godkänts för publicering blir den sökbar på webben. 
 
DiVA (Stockholms universitet): http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf  
Libris Uppsök: http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok   
Uppsatser.se: www.uppsatser.se  
 

Har du frågor? 

DiVA-administratören vid institutionen svarar på frågor kring DiVA: diva@edu.su.se  
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