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Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
l

l

l

l

l

l

l

inta en kritisk och självständig hållning till historiska källor och vetenskaplig
litteratur,
föra en självständig diskussion om de egenhändigt formulerade
forskningsfrågorna,
med hög grad av självständighet samla in, värdera och bearbeta skilda typer av
källmaterial,
med hög grad av självständighet värdera och ringa in relevant forskning kring den
aktuella problemformuleringen,
med hög grad av självständighet presentera och argumentera för
forskningsrönens betydelse i en sammanhängande text,
självständigt bedöma och värdera seminariets synpunkter och bearbeta texten
efter detta,
kritiskt och konstruktivt granska examensarbeten som läggs fram på seminarium.

Innehåll
Den studerande ska, självständigt men med stöd av handledare, författa ett vetenskapligt
grundat examensarbete som försvaras på ett slutseminarium och därefter bearbetas med
hänsyn till de synpunkter som då framfördes. Till kursen hör också att kritiskt och
konstruktivt diskutera andras på seminarium framlagda examensarbeten. Närvaro är
obligatorisk om inte annat anges.

Undervisningsformer

Innehåll
Den studerande ska, självständigt men med stöd av handledare, författa ett vetenskapligt
grundat examensarbete som försvaras på ett slutseminarium och därefter bearbetas med
hänsyn till de synpunkter som då framfördes. Till kursen hör också att kritiskt och
konstruktivt diskutera andras på seminarium framlagda examensarbeten. Närvaro är
obligatorisk om inte annat anges.

Undervisningsformer
Undervisningen består av handledning samt arbets och slutseminarier. Delar av
undervisningen kan ske på engelska.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom fortlöpande prestationer och diskussioner av examensarbeten
i seminarier samt vid ett slutseminarium där studenten lägger fram och försvarar
examensarbetet. För godkänt resultat krävs att studenten uppnår de förväntade
studieresultaten samt visar aktivt deltagande i uppsatsseminarierna. I examinationen
ingår även uppgiften att fungera som opponent vid en annan students slutseminarium.
För betyget Väl godkänd krävs att den studerande i sina muntliga och skriftliga
presentationer intagit en i högre grad självständig och motiverad position gentemot
tidigare forskning samt uppvisat förmåga till att inta ett kritiskt förhållningssätt i relation
till såväl källor som litteratur.
Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i
enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Aronsson, Peter & Malin Lennartsson, Att skriva historia. Studieguide till
självständigt arbete/examensarbete i historia vid Linnéuniversitetet, tillgänglig via
kursens lärplattform
Jarrick, Arne & Olle Josephsson (1996) Från tanke till text. En språkhandbok för
uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9144268424, 129 s.
Svenska skrivregler (Utgivna av svenska språknämnden) (2008). Stockholm: Liber.
ISBN 9789147084609, 220 s.

