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Studiehandledning Historia 3, vt 2022 
Fristående kurs  
 
C-kursen i historia är grundande för en kandidatexamen. Vad som anges i motsvarande 
studiehandledningar för historia A (1) och B (2) gäller i stort även på denna nivå avseende 
exempelvis plagiat, övriga rutiner, med mera.  
 
C-kursen består av tre delkurser, enligt beskrivning nedan.  
 
Historievetenskaplig teorikurs, 7,5 hp  
Kursen ger orientering om vetenskapliga och samhällsteoretiska problem som är väsentliga för 
historievetenskapen. Syftet är att ge fördjupande kunskaper i ämnets teori och metod, samt 
färdighet att använda dessa grunder vid uppsatsskrivning.  
 
Studierna är baserade på studentaktivt lärande där egna förberedelser och aktivt deltagande på 
seminarier utgör grunden för kursen. Kursen examineras därutöver genom en hemskrivning med 
fokus på teorianvändning.  
 
Kulturhistoria, 7,5 hp  
Inom ramen för kursen sker individuella fördjupningsstudier av en tematik, ett geografiskt 
område eller en viss tidsepok. Ämnesval sker efter terminsstart. Examinationen sker muntligt 
och bestäms i samråd med härför utsedd examinator efter att kurslitteraturen är inläst.  
 
Om du väljer att examinera kursen under senare termin, måste du vara beredd på att angiven 
litteratur och/eller område har förändrats.  
 
Under vårterminen erbjuds som alternativ fördjupning i Kulturhistoria, genom samläsning med 
ämneslärarprogrammet, som kurs med undervisning, examinerande seminarier och avslutande 
hemskrivning. 
 
Uppsatskurs, 15 hp 
Uppsatsarbetet sker individuellt i samråd med härför utsedd handledare.  
 
Val av ämne sker vid terminsstart. Valet baseras på de uppsatsämnesområdesförslag som 
presenteras vid terminsstart. Om du vill skriva din uppsats inom ett annat område/ämne ska du 
förankra detta hos kursansvarig innan du påbörjar arbetet och tilldelas handledare.  
 
Normalt sett anordnas ett idéseminarium några veckor in på terminen där din uppsatsidé 
presenteras och diskuteras med kursansvarig och medstudenter. Inför detta ska du kunna 
presentera: 
 
• Vad ska undersökas? 
• Hur kan undersökningen vetenskapligt motiveras? 
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• Vilken metod/metoder och teori/teorier avser du att använda? 
• Vilka källor har du tänkt basera undersökningen på? 
 
Du förväntas inte ha färdiga svar på dessa frågor, men det är viktigt att du kommer i gång tidigt med 
uppsatsen. Idéseminariet är också viktigt för oss för att kunna göra en handledarfördelning. 
 
Det är ditt ansvar som student att tillgodogöra dig den handledning som medges. Handledarens 
roll är att, utifrån ämnets bedömningskriterier, stödja dig i ditt skrivande. Tänk på att handledarens 
tid är begränsad. I handledningen ingår inte bara handledningsmöten utan också inläsning och 
skriftliga kommentarer till ditt manus. Kom därför alltid väl förberedd till all handledning. Det är 
också du som har ansvaret för kontakt med tilldelad handledare.  
 
Observera att handledning ges under den termin du första gången registrerats på kursen, därefter 
endast i mån av att handledaren har tid. 
 
För inlämning av uppsats till seminariebehandling krävs ett medgivande av handledaren.  Manus 
till handledaren måste skickas i god tid före utsatt deadline så att eventuellt nödvändiga justeringar 
hinner göras innan inlämning sker. 
 
Uppsatsseminarierna 
De inlämnade uppsatserna seminariebehandlas enligt särskilt schema som distribueras efter 
s.k. deadline. Observera att det är obligatorisk aktiv närvaro vid dessa. Normalt sett krävs närvaro 
vid 5 uppsatsventileringar. Vid ett av dessa försvarar du din uppsats. Vid två andra är du opponent.  
 
Att du som opponent skriftligt vidarebefordrar dina synpunkter på uppsatsen till författaren är 
givetvis självklart. Vid minst två ytterligare ventileringar ska du vara aktivt närvarande vilket 
innebär att du tagit del av berörd uppsats och därmed kan delta i diskussionen om denna. 
 
Examination 
Vid uppsatsseminariet behandlas föreliggande uppsats. Själva seminariet på C- och D- nivåerna 
ses som ett lärandetillfälle. Betyg sätts därför inte i samband med seminariet. Istället ges 
uppsatsförfattaren möjlighet att inom 5 arbetsdagar ta till sig seminariets kommentarer och med 
dessa som utgångspunkt bearbeta och förbättra uppsatsen. Den slutliga versionen ska vara 
inlämnad till examinator inom denna tidsram. Om så icke sker betygssätts den 
seminariebehandlade uppsatsversionen i då föreliggande skick. 
 
Betyg på färdig uppsats ges som VG, G eller U. Uppsats som efter ventilering genomgått 
kraftig omarbetning efter ett underkännande och av examinator betraktas som ”ny” uppsats ska 
därför seminariebehandlas på nytt. 
 
I betyg på uppsatskursen ingår även fullgjord godkänd opponering och aktivt deltagande under 
övriga seminarier. 
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Bedömning av uppsatsarbete 
Examinator gör en helhetsbedömning av uppsatsen utifrån sin erfarenhet och sitt professionella 
omdöme. Bedömningen grundar sig på nedanstående kriterier, men examinator kan vikta 
kriteriernas betydelse så att vissa svagheter ibland kan uppvägas av uppsatsens starka sidor. 
Hänsyn tas också till uppgiftens svårighetsgrad. Kraven ökar från Historia 2 (b- nivå) till Historia 
3 (c-nivå) och därifrån till Historia 4 (d-nivå). 
 
I Uppsatshandboken finns ämnets bedömningskriterier att tillgå. Att minimikraven upprätthålls är 
viktigt också eftersom ämnets examensrätt prövas mot uppsatsernas kvalitet. Grundläggande är 
att uppsatsen utgör en sammanhängande helhet och att undersökningen vilar på vetenskaplig 
grund, det vill säga att den bygger på tidigare forskning och genomsyras av ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Målet är att uppsatsen ska bidra till kunskapsutvecklingen inom historia. 

 
Fusk och plagiat? 
Vid misstanke om fusk eller plagiat kontaktar examinator studenten snarast möjligt efter 
tentamenstillfället eller inlämnande av uppsats, för att informera om anmälans gång. Misstanke 
om fuskförsök (här nedan likställt med plagiat) anmäls till rektor och behandlas i universitetets 
disciplinnämnd. I denna nämnd ingår rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två 
studeranderepresentanter. En varning eller avstängning från undervisning och examination upp 
till sex månader kan bli påföljden vid försök till fusk/plagiat. Vid beslut om avstängning meddelas 
berörda institutioner och CSN. Avstängning gäller från och med beslutsdatum. Universitetet ser 
allvarligt på fusk/plagiat vid laborationer, hemskrivningar, uppsatsskrivning etcetera. 
 
För vidare information se ämnets uppsatshandbok ”Att skriva uppsats” (finns på Lisam) liksom 
den ”Metodbank” som publicerats på samma ställe.  
 
Lycka till med dina studier! 
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