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Kursplan
för kurs på grundnivå
Japanska, kandidatkurs
Japanese, Bachelor's Course

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod: JKA661
Gäller från: VT 2013
Fastställd: 2011-12-21
Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde: Asiens språk och kulturer
Fördjupning: G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,

innehåller examensarbete för kandidatexamen

Beslut
Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-12-21.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs godkänd Japanska V, GN, 22,5 högskolepoäng, samt breddningskurser
omfattande 30 högskolepoäng.

Kursens uppläggning
Provkod Benämning Högskolepoäng
DK01 Teori och metod 15
DK02 Kandidatuppsats 15

Kursens innehåll
Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar
förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

Förväntade studieresultat
Efter  genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:
- söka samla och, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet
för utbildningen
- självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området
samt genomföra ett examensarbete inom den givna tidsramen
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat
- beakta gällande forskningsetiska normer

Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar och uppsatshandledning.

Kunskapskontroll och examination
a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av hemtentamen samt
uppsatsseminarium.

b. Betygssättning sker genom en målrelaterad sjugradig betygsskala.  A=Utmärkt, B=Mycket bra, C=Bra,
D=Tillfredsställande, E=Tillräckligt, Fx=Otillräckligt,E=Helt otillräckligt.
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c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på skriftligt prov och fullgjorda obligatoriska uppgifter,
samt lägst 80% närvaro.
Studerande med 70-79% närvaro kan få slutbetyg efter godkända kompletteringsuppgifter.

e. Vid underkännande gäller att studerande har rätt att genomgå ytterligare examinationer så länge kursen ges
för att uppnå lägst betyget E. Med prov jämställs också andra obligatoriska inslag.

För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.

Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

Studerande som fått betyget Fx eller F på orov två gånger i rad av en och samma exminator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till examinator.

f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

g. Student som påbörjat arbetet med det självständiga arbetet (examensarbetet) har rätt till sammanlagt tre
timmars handledningstid varje termin kursen ges.

h. Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas:
Förståelse av den förelagda uppgiften, genomförandet av undersökningen, kunskap om den teoretiska
bakgrunden, tolkning och analys av resultaten, självständighet, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för
arbetet, presentation.

Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur
Litteraturlista finns på institutionens hemsida senast en månad före kursstart.
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Kursbeskrivning,för,JKA661,

, Japanska,,kandidatkurs,VT,2017, ,

,

,
Kursens,innehåll,
Kursen!ger!utbildning!i!de!formella!och!teoretiska!krav!som!ställs!på!en!kandidatuppsats!
samt!vidareutvecklar!förmågan!till!självständigt!arbete!och!redovisning!på!god!akademisk!
nivå.!
,
Förväntade,studieresultat,
Efter!genomgången!kurs!har!studenten!visat!sin!förmåga!att:!
?!söka,!samla!och!värdera!och!kritiskt!tolka!relevant!information!i!en!problemställning!inom!
huvudområdet!för!utbildningen!
?!självständigt!identifiera,!formulera!och!lösa!problem!utifrån!kunskap!om!tillämpliga!
metoder!inom!området!samt!genomföra!ett!examensarbete!inom!den!givna!tidsramen!
?!muntligt!och!skriftligt!redogöra!för!och!diskutera!examensarbetets!syfte!och!resultat!
?!beakta!gällande!forskningsetiska!normer!
!
Betyg,på,hel,kurs,
Betygssättning!sker!enligt!en!sjugradig!betygsskala!A!–!F.!För!betyget!A!krävs!A!på!
uppsatsen!samt!minst!C!på!Teori!och!metod.!För!B!krävs!B!på!uppsatsen!och!minst!D!på!
Teori!och!metod,!för!C!krävs!C!på!uppsatsen!och!minst!E!på!Teori!och!metod,!för!D!krävs!D!
på!uppsatsen!och!minst!E!på!Teori!och!metod.!För!godkänt!betyg!krävs!minst!E!på!båda!
delkurserna.!Obligatorisk!närvaro!gäller.!
!
Kurskrav,
För!godkänt!på!kursen!krävs!aktiv!närvaro!vid!minst!åttio!procent!av!lektionstillfällena!(för!
delkurs!1:!14!av!17;!för!delkurs!2:!6!av!7)!inklusive!deltagande!i!gruppdiskussioner!och!
övningar,!skriftliga!uppgifter!inlämnade!inom!angivna!tidsramar,!samt!avslutande!
uppsatsseminarium.!
!
Lärare,
Christina!Nygren!(CN;!helkursansvarig,!kursansvarig!delkurs!1!och!2)!cny@privat.utfors.se!
Kristina!Schött!(KS)!sprakverstaden@su.se!
Margaretha!Nordquist!(MN)!Margaretha.Nordquist@historia.su.se!
Eva!Hansson!(EH)!eva.hansson@statsvet.su.se!!
Stina!Jelbring!(SJ)!Stina@orient.su.se!!
Mitsuyo!Kuwano!Lidén!(MKL)!Mitsuyo.Kuwano@orient.su.se!
Mats!Frick!(MF)!mfr@fek.su.se,!mats.frick@gmail.com!
Nobuko!Kuramasu!(NK;!Asienbiblioteket)!Nobuko.Kuramasu@sub.su.se!
!
,
,
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Delkurs,1:,Teori,och,metod,
,
Delkurs,1,Teori,och,metod,syftar!till!att!ge!den!teoretiska!och!praktiska!grund!som!krävs!
för!en!godkänd!kandidatuppsats.!Delkursen!kräver!aktivt!deltagande!i!gruppdiskussioner!
och!övningar!och!examineras!i!form!av!skriftliga!inlämningsuppgifter!senast!angivet!
inlämningsdatum.!Senaste!inlämningsdatum!för!samtliga!”omtentauppgifter”!är!den!23!
mars.!
,
18,januari,,10L12:,Kursintroduktion!(CN!&!KS)!
Hur!skriver!man!en!akademisk!uppsats?!CN!går!igenom!kursens!innehåll!och!logiska!
upplägg.!Vikten!av!att!komma!igång!tidigt!och!hur!man!bäst!förbereder!sig!diskuteras.!KF!
från!språkverkstaden!ger!exempel!på!vad!man!skall!tänka!på!när!man!skriver!akademiskt!
och!vad!språkverkstaden!kan!hjälpa!till!med. 
Följande!texter!kommer!att!tas!upp:!!
Larsen,!Ann!Kristin.!Metod&helt&enkelt,&en&introduktion&till&samhällsvetenskaplig&metod.!Malmö:!
Gleerups,!2009.!
Lathund&för&kandidatuppsatsskrivare!(laddas!ner!under!Filsamling/Recources!på!Mondo)!!
,
19,januari,,10L12:,Introduktion!till!litteratursökning!på!Asienbiblioteket!(NK),
,
23,januari,,10L12:!Skriva!en!synopsis!(CN)!
Vad!är!en!synopsis?!Vi!går!igenom!exempel!och!provar!hur!man!skriver!en!synopsis.!Hur!
skall!man!tänka?!Vad!är!viktigt!att!ha!med?!!
Litteratur:!!
Larsen,!Ann!Kristin.!Metod&helt&enkelt,&en&introduktion&till&samhällsvetenskaplig&metod,!sid!11?99.!
Trost,!Jan.!Att&skriva&uppsats&med&Akribi,!sid!5?43.!
,
23,januari,,14L16:!Vad!är!teori!och!metod?!(MF)!
Syftet!med!föreläsningen!är!att!kasta!ljus!över!den!teoretiska!och!praktiska!processen!att!
skriva!en!akademisk!uppsats!för!kandidatexamen.!Föreläsningen!berör!fyra!centrala!
områden:!(1)!idé,!problematisering!och!forskningsfråga;!(2)!litteraturöversikt!och!att!finna!
relevanta!teorier;!(3)!en!översikt!om!metoder!inom!kultursociologi!och;!(4)!skrivprocessen,!
stötestenar!och!framgångsfaktorer.!!
Följande!text!kommer!att!tas!upp:!Jan!Trost.!Att&skriva&uppsats&med&akribi.!Lund:!Studentlitteratur,!
2008.!!
Studenterna!läser!hela!boken!(88!sidor):!del!1!(till!och!med!sida!45)!läses!ingående!och!del!
2!kursivt.!
,
Skriftlig,inlämningsuppgift!i!form!av!uppsatssynopsis!med!senaste!inlämningsdatum!28!
februari!och!för!reviderat!synopsis!10!mars.!
,
24,januari,,10L12:!Historievetenskaplig!metod!I:!Källkritik!(MN)!
Introduktion!till!delkursen.!Grunderna!i!historievetenskaplig!metod!presenteras!med!en!
genomgång!av!källkritiska!principer.!Presentation!av!studenternas!eget!källmaterial!samt!
en!övning!i!grundläggande!källkritik.!!
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Inför!seminariet:!Läs!Forma&historia,!s.!9?21.!Fundera!igenom!hur!ditt!eget!tilltänkta!
källmaterial!och!frågeställningar!(om!du!har!hunnit!bestämma!dem)!kort!kan!presenteras!
för!övriga!studenter.!!
!
27,januari,,10L12:,Historievetenskaplig!metod!II:!Kvantitativ!och!kvalitativ!metod!(MN)!
Bilden!av!Södermalm.!Seminariet!handlar!hur!man!utifrån!olika!typer!av!källmaterial!
skapar!en!forskningsuppgift,!genom!att!kombinera!frågeställning,!undersökningsfaktorer!
(variabler)!och!metod.!Hur!kan!man!undersöka!Södermalm!ur!ett!historiskt!perspektiv!med!
hjälp!av!kvantitativ!och!kvalitativ!metod?!
Inför!seminariet:!Läs!Forma&historia,!s.!213–238.!Besvara!frågorna!1–2!till!övning!1!på!
s.!224–228,!och!till!övning!2,!s.!229–238!hemma.!Övriga!frågor!kommer!att!tas!upp!på!
seminariet.!Motivera!valet!av!variabler!utifrån!en!tänkt!forskningsfråga!!
!
31,januari,,10L12:,Historievetenskaplig!metod!III:!Forskningsfråga!(MN),
Källkritik,!frågeställning!och!metod.!Hur!kan!man!formulera!forskningsuppgifter,!hitta!
metod!och!värdera!källmaterial?!!
Inför!seminariet:!Läs!Forma&historia,!s.!137?150,!247?253.!Ni!ska!också!hemma!gå!igenom!
ett!urval!källor!från!Stockholms!stadsarkiv.!Information!och!länkar!till!materialet!finns!på!
Mondo.!Läs/titta!igenom!de!olika!källmaterialen!och!fundera!på!vilka!frågeställningar!de!
skulle!kunna!besvara.!Ta!gärna!med!er!dator/surfplatta!till!seminariet!!
!
På!detta!seminarium!kommer!vi!också!kort!gå!igenom!skriftlig,hemuppgift:!
Bevillningsfrågan&1789,!som!finns!på!s.!189–212!i!Forma&historia.!Uppgiften!ska!besvaras!
individuellt!och!skriftligt,!och!lämnas!in!på!Mondo,!under!Uppgifter!senast,den,13,februari,,
10.00.!Mer!information!finns!på!Mondo.!
!
Obligatorisk!närvaro!samt!aktivitet!och!skriftlig!uppgift!är!betygsgrundande.!
,
7,februari,,10L12:!Samhällsvetenskaplig!metod!I!(EH)!
We!review!and!discuss!theoretical!issues,!based!on!the!literature!listed!below.!Furthermore,!
we!try!to!locate!research!interests!of!each!student!within!current!social!studies!on!Japan.!!
Read!in!advance:!!
Koto,!Yosuke.!2010.!Sociology!in!Post?World!War!II!Japan.!In!The&ISA&Handbook&of&Diverse&
Sociological&Traditions.!Sujata!Patal,!ed.!Los!Angels:!Sage.!Pp.!324?334.![e?book]!
Kamo,!Yoshinori.!2012.!Sociological!Analyses!of!Japanese!Society!in!Japan!2005!–!2010.!Japanese&
Journal&of&Political&Science!13(2):!165?190.![e?journal]!
!
10,februari,,10L12:!Samhällsvetenskaplig!metod!II!(EH)!
We!discuss!several!important!methods!used!in!social!research;!we!try!to!identify!the!most!
relevant!method!in!each!student’s!project.!!
Skim!the!entire!book!O’Leary,!Zina,!2012,&The&Essential&Guide&to&Doing&Your&Research&Project.&Los!
Angeles:!Sage,&and!read!intensively!the!following!chapters:!!!
Chapter!6:!Working!with!Literature!
Chapter!11:&Direct!Data!Collection:!Surveys!and!Interviews!
Chapter!12:!Indirect!Data!Collection:!Working!with!Observations!and!the!Existing!Text!
Chapter!14:!Analyzing!Qualitative!Data!
!
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Skriftlig,inlämningsuppgift!på!samhällsvetenskaplig!metod!delas!ut.!Se!Mondos!filsamling.!
Senaste!inlämningsdatum!17!februari!och!för!”omtenta”!23!mars.!
,
13,februari,,10L12:!Historievetenskaplig!metod!IV:!Att!förhålla!sig!till!forskning!(MN)!
På!det!avslutande!seminariet!kommer!vi!att!diskutera!hur!olika!forskare!har!skildrat!ett!och!
samma!ämne:!drottning!Kristina.!Hur!kan!man!ta!ställning!till!tidigare!forskning?!!
!
Inför!seminariet:!Läs!Forma&historia,!s.!23–59.!Fundera!på!hur!de!olika!författarna!skildrar!
Kristina!och!hennes!regeringstid,!samt!vilka!skillnader!och!likheter!som!finns!mellan!
texterna.!
!
14,februari,,13L15:!Lingvistisk!metod!I!(MKL)!!
Kursdelen!syftar!till!att!ge!en!översikt!över!lingvistiska!centrala!frågeställningar!och!
studiemetoder!inom!ämnet!allmän!språkvetenskap.!Vi!börjar!med!att!studera!lingvistik!som!
vetenskap.!Därefter!ser!vi!på!några!typer!av!lingvistiska!studieområden!och!metoder.!!
Litteratur:!!
Wray,!Alison!&!Bloomer,!Aileen.!2012.!Projects&in&Linguistics&and&Language&Studies.!Abington:!
Hodder!Education.!
,
17,februari,,10L12:!Lingvistisk!metod!II!(MKL)!!
Vi!studerar!definitioner!av!vetenskapliga!påståenden!samt!några!viktiga!lingvistiska!teorier!
som!skulle!kunna!användas!för!att!förklara!olika!språkliga!företeelser.!!
Litteratur:!!
Wray,!Alison!&!Bloomer,!Aileen.!2012.!Projects&in&Linguistics&and&Language&Studies.!Abingdon:!
Hodder!Education.!
! !
Skriftlig,inlämningsuppgift!på!lingvistisk!metod!med!senaste!inlämningsdatum!27!
februari!och!för!”omtenta”!23!mars.!
!
20,februari,,10L12:!Litteraturvetenskaplig!metod!I!(SJ),
Kursdelen!syftar!till!att!introducera!några!av!litteraturvetenskapens!centrala!
problemställningar!och!presentera!olika!strategier!för!analys!och!tolkning!av!litterära!
texter.!Den!rör!sig!från!en!mer!övergripande!diskussion!om!tolkningsproblematik!och!
ämnets!olika!metoder!och!teorier,!till!mer!praktiska!övningar!i!hur!man!kan!gå!tillväga!när!
man!själv!analyserar!och!tolkar!litteratur.!Vid!detta!första!föreläsningstillfälle!studerar!vi!
det!litterära!textbegreppet,!vad!som!utmärker!skönlitteratur!och!vad!det!innebär!att!tolka!
en!litterär!text.!Dessutom!presenteras!genre?begrepp,!intertextualitet!och!olika!
litteraturvetenskapliga!metoder!och!teorier.!
Litteratur:!Anders!Olsson.!”Intertextualitet,!komparation!och!reception”.!!
Anders!Palm.!”Att!tolka!texten”.!!
Viktor!Sklovskij.!”Konsten!som!grepp”.!!
!
22,februari,,12L14:!Litteraturvetenskaplig!metod!II!(SJ)!
Utifrån!ett!antal!dikter!och!en!kort!berättelse!diskuteras!hur!man!kan!gå!tillväga!när!man!
gör!en!elementär!lyrik?!eller!epikanalys.!En!rad!grundläggande!litteraturvetenskapliga!
begrepp!och!tillvägagångssätt!aktualiseras.!
Litteratur:!Elleström.!Lyrikanalys.&En&introduktion,!s.!123–128!och!136–38.!!
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Holmberg!&!Olsson.!”Analysexempel:!Hjalmar!Söderbergs!’Pälsen’”.!!
Rodd!&!Henkenius.!Kokinshū.&A&Collection&of&Poems&Ancient&and&Modern,!dikt!747.!!
Craigh!McCullough.!‘Kokin&Wakashū’.&The&First&Imperial&Anthology&of&Japanese&Poetry’,!dikt!747.!
Craigh!McCullough.!‘Kokin&Wakashū’&and&the&Court&Style&in&Japanese&Classical&Poetry,!s.!211–12.!
Brower!&!Miner.!Japanese&Court&Poetry,!s.!193.!!
Craigh!McCullough.!The&Tales&of&Ise.&Lyrical&Episodes&from&TenthWCentury&Japan,!s.!71–72.!!
Romberg.!Att&läsa&epik!sid.!45–60,!64–80!och!89–122.!
Material!som!publiceras!på!Mondo.!
!
Ett!valfritt/flera!valfria!verk!av!följande!till!den!skriftliga!inlämningsuppgiften:!
Harry!Martinsson,!”Undergången”!
Kawabata!Yasunari,!”Födelsemärket”!
Moa!Martinsson,!”Knapparna”!
Yamada!Amy.!”Från!läppar!till!fjärilar”!
!
Skriftlig,inlämningsuppgift!på!litteraturvetenskaplig!metod!med!senaste!inlämnings?
datum!3!mars!och!för!”omtenta”!23!mars.!
!
28,februari:!Sista!inlämningsdatum!för!uppsatssynopsis!med!litteraturlista.!Läggs!ut!på!
Mondo!i!namnat!dokument!i!mappen!Synopsis!under!Filsamling/Resources.!
!
27,februari,,10L12:!Forskningsetik,,scenkonst,!fältarbete!och!populärkultur!I!(CN)!
Kursdelen!syftar!till!att!ge!inblick!i!forskningsetiska!principer!samt!hur!man!handskas!med!
material!insamlat!från!fältarbeten.!Vid!detta!första!föreläsningstillfälle!ges!exempel!som!
hämtas!från!scenkonst!och!populärkultur!och!som!visar!olika!förhållningssätt!i!
återberättande,!presentation!och!analys!av!insamlat!stoff.!Gruppövningsuppgifter!delas!ut!
till!nästa!gång.!
Litteratur:!
Bharucha.!“Listening!to!Komalda”.!!
Dahl.!”Intet!mänskligt!är!oss!främmande”.!!
Forskningsetiska&principer&inom&humanistiskWsamhällsvetenskaplig&forskning.!!
Larsen.!”Fas!5:!Analys!av!insamlat!material,!Fas!6:!Tolkning!av!insamlat!material,!Fas!7:!
Uppsatsskrivning”!(Metod&helt&enkelt!sid.!101–125).!!
Nygren.!”Mötet!–!om!fältarbete,!äkthet!och!respekt”!och!”Tabi!shibai!–!resande!teatergrupper!(det!
senare!för!gruppövningar).!
,
28,februari,,10L12:!Forskningsetik,,scenkonst,!fältarbete!och!populärkultur!II!(CN)!
På!lektionen!går!vi!igenom!och!diskuterar!de!gruppövningsuppgifter!som!delades!ut!förra!
gången!och!som!syftar!till!att!träna!och!fördjupa!en!kritisk!analys!av!principer!för!hur!man!
förhåller!sig!till!och!analyserar!intervjudata!samt!etiska!ställningstaganden!vid!användande!
och!presentation!av!insamlat!material,!”Vems!röst!blir!hörd?”.!
,
Skriftlig,inlämningsuppgift!på!forskningsetik,!scenkonst,!fältarbete!och!populärkultur!
med!senaste!inlämningsdatum!11!mars!och!för!”omtenta”!10!mars.!
,
3,mars,,10L13:!uppsatssynopsis!och!litteraturlistor!behandlas.!På!basis!av!ämnesval!delar!
studenterna!upp!sig!i!grupper!om!3!eller!4!för!fortsatt!behandling!av!uppsatsmanus!under!
terminen.!(CN)!
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!
Villkor!för!att!få!individuell!handledning!under!kursens!gång!är!att!man!lämnat!in!ett!
acceptabelt!uppsatssynopsis!med!litteraturlista.!Av!synopsis!skall!tydligt!framgå!uppsatsens!
syfte,!frågeställningar,!material!och!metod.!Studenten!har!rätt!till!minst!3x30!minuters!
handledning!jämnt!fördelad!över!kurstiden.!
! !
Betygskriterier,för,delkurs,1,,Teori,och,metod,
!
A, Studenten!visar!en,utmärkt,förmåga!att!söka,!samla,!värdera!och!kritiskt!tolka!

relevant!information!i!en!problemställning!inom!huvudområdet!för!utbildningen.!Hen!
kan!självständigt!och!med,stor,säkerhet!identifiera,!formulera!och!lösa!problem!
utifrån!kunskap!om!tillämpliga!metoder!inom!området,!samt!beaktar!gällande!
forskningsetiska!normer!mycket,väl.!Alla!inlämningsdatum!respekteras.!

,
B, Studenten!visar!en,mycket,god,förmåga!att!söka,!samla,!värdera!och!kritiskt!tolka!

relevant!information!i!en!problemställning!inom!huvudområdet!för!utbildningen.!Hen!
kan!självständigt!och!med,säkerhet!identifiera,!formulera!och!lösa!problem!utifrån!
kunskap!om!tillämpliga!metoder!inom!området,!samt!beaktar!gällande!
forskningsetiska!normer!väl.!Alla!inlämningsdatum!respekteras.!

,
C, Studenten!visar!en,god,förmåga!att!söka,!samla,!värdera!och!kritiskt!tolka!relevant!

information!i!en!problemställning!inom!huvudområdet!för!utbildningen.!Hen!kan!
självständigt!identifiera,!formulera!och!lösa!problem!utifrån!kunskap!om!tillämpliga!
metoder!inom!området,!samt!beaktar!gällande!forskningsetiska!normer.!De!flesta!
inlämningsdatum!respekteras.!

!
D, Studenten!visar!en,tillfredsställande,förmåga!att!söka,!samla,!värdera!och!kritiskt!

tolka!relevant!information!i!en!problemställning!inom!huvudområdet!för!utbildningen.!
Hen!kan!delvis!identifiera,!formulera!och!lösa!problem!utifrån!kunskap!om!tillämpliga!
metoder!inom!området,!samt!i,viss,utsträckning!beakta!gällande!forskningsetiska!
normer.!De!flesta!inlämningsdatum!respekteras.!
,

E, Studenten!visar!en,tillräcklig,förmåga!att!söka,!samla,!värdera!och!kritiskt!tolka!
relevant!information!i!en!problemställning!inom!huvudområdet!för!utbildningen.!Hen!
kan!med,vissa,brister!identifiera,!formulera!och!lösa!problem!utifrån!kunskap!om!
tillämpliga!metoder!inom!området,!samt!beaktar!endast,ytligt!gällande!
forskningsetiska!normer.!Vissa!missförstånd!finns,!men!inte!så!allvarliga!att!studenten!
ska!underkännas.!Inlämningsdatum!respekteras!mestadels.!

! ,!
FX! Studenten!saknar!vissa!av!de!grundläggande!kunskaper!som!krävs!för!att!få!lägsta!

godkända!betyg!E.!!
!
F! Studenten!saknar!helt!de!grundläggande!kunskaper!som!krävs!för!att!få!lägsta!

godkända!betyg!E.!!
!
För!Betyget!A!på!delkursen!krävs!A!på!fyra!av!kursdelarna!samt!minst!B!på!de!återstående,!
för!B!krävs!B!på!fyra!av!kursdelarna!samt!minst!C!på!de!återstående,!för!C!krävs!C!på!fyra!av!
kursdelarna!samt!minst!D!på!de!återstående,!för!D!krävs!minst!D!på!fyra!av!kursdelarna!
samt!minst!E!på!de!återstående,!för!E!krävs!minst!E!på!samtliga!kursdelar.!



! 7!

!
,

Delkurs,2:,Kandidatuppsats,
!
18,januari,,10L12:!Kursintroduktion!(CN!&!Språkverkstaden)!
Hur!skriver!man!en!akademisk!uppsats?!Följande!texter!kommer!att!tas!upp:!
Larsen,!Ann!Kristin.!Metod&helt&enkelt,&en&introduktion&till&samhällsvetenskaplig&metod.!
Malmö:!Gleerups,!2009.!!
Lathund!för!kandidatuppsatsskrivare!(laddas!ner!under!Filsamling/Resources!på!Mondo)!
,
23,januari,,10L12:!Skriva!en!synopsis!(CN)!
Vad!är!en!synopsis?!Vi!går!igenom!exempel!och!provar!hur!man!skriver!en!synopsis.!Hur!
skall!man!tänka?!Vad!är!viktigt!att!ha!med?!!
Litteratur:!!
Larsen,!Ann!Kristin.!Metod&helt&enkelt,&en&introduktion&till&samhällsvetenskaplig&metod,!sid!11?99.!
Trost,!Jan.!Att&skriva&uppsats&med&Akribi,!sid!5?43.!
,
23,januari,,14L16:!Vad!är!teori!och!metod?!(MF),
Syftet!med!föreläsningen!är!att!kasta!ljus!över!den!teoretiska!och!praktiska!processen!att!
skriva!en!akademisk!uppsats!för!kandidatexamen.!!
Följande!text!kommer!att!tas!upp:!Jan!Trost.!Att&skriva&uppsats&med&akribi.!Lund:!Studentlitteratur,!
2008.!!
!
Skriftlig,inlämningsuppgift!i!form!av!uppsatssynopsis!och!litteraturlista!med!senaste!
inlämningsdatum!28!februari!kl!12!(läggs!ut!på!Mondo!i!namnat!dokument!i!mappen!
Synopsis!under!Filsamling/Resources).!
,
Den,3,mars,,10L13:!behandlas!uppsatssynopsis!med!litteraturlista.!På!basis!av!ämnesval!
delar!studenterna!upp!sig!i!grupper!om!3!eller!4!för!fortsatt!behandling!av!uppsatsmanus!
under!terminen.!(CN)!
!
Villkor!för!att!få!individuell!handledning!under!kursens!gång!är!att!man!lämnat!in!ett!
acceptabelt!uppsatssynopsis!med!litteraturlista!senast!den!10!mars!kl.!12.!Av!synopsis!ska!
tydligt!framgå!uppsatsens!syfte,!frågeställningar,!material!och!metod.!Studenten!har!minst!
rätt!till!3X30!minuters!handledning!jämnt!fördelad!över!kurstiden.!
!
Reviderad,synopsis!med,litteraturlista!med!senaste!inlämningsdatum!den!10!mars!kl.!12.!!
,
Den,5,april,,9L12!behandlas!påbörjade?!till!halvfärdiga!manuskript!(läggs!ut!på!Mondo!i!
Filsamling/Resources!som!namnat!dokument!1!i!respektive!gruppmapp!i!mappen!märkt!
Version!170331!senast!den!31!mars!kl.!12).!Vid!seminariet!redovisar!var!och!en!av!
studenterna!sina!synpunkter!på!övriga!uppsatsmanus!inom!den!egna!gruppen!och!svarar!
på!frågor!och!kommentarer!om!sin!egen!uppsats.!(CN)!
,
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Den,21,april,,10L13!behandlas!halv?!till!trekvartsfärdiga!manuskript!(läggs!ut!på!Mondo!i!
Filsamling/Resources!som!namnat!dokument!2!i!respektive!gruppmapp!i!mappen!märkt!
Version!170418!senast!den!18!april!kl.!12).!Vid!seminariet!redovisar!var!och!en!av!
studenterna!sina!synpunkter!på!övriga!uppsatsmanus!inom!den!egna!gruppen!och!svarar!
på!frågor!och!kommentarer!om!sin!egen!uppsats.!(CN)!
!
Den,9,maj,,10L13!behandlas!i!princip!färdiga!manuskript!(läggs!ut!på!Mondo!i!
Filsamling/Resources!som!namnat!dokument!3!i!respektive!gruppmapp!i!mappen!märkt!
Version!170505!senast!den!5!maj!kl.!12).!Vid!seminariet!redovisar!var!och!en!av!
studenterna!sina!synpunkter!på!övriga!uppsatsmanus!inom!den!egna!gruppen!och!svarar!
på!frågor!och!kommentarer!om!sin!egen!uppsats.!(CN)!
!
Den,23,maj!är!stoppdatum!för!inlämning!av!färdiga!uppsatser!för!
examinationsseminarium!innan!sommaren!(läggs!in!på!i!Filsamling/Resources!på!Mondo!
som!namnat!dokument!4!i!respektive!gruppmapp!i!mappen!märkt!Version!170523!senast!
den!23!maj!kl.!12).!
!
Den,1,augusti!är!stoppdatum!för!inlämning!av!färdiga!uppsatser!för!
examinationsseminarium!senast!30!augusti!(läggs!in!i!Filsamling/Resources!på!Mondo!som!
namnat!dokument!4!eller!5!i!mapp!märkt!170801!senast!den!1!augusti!kl.!12).!
!
För!att!uppsatsen!ska!gå!vidare!till!ett!examinationsseminarium,!som!är!obligatoriskt,!krävs!
att!uppsatsförfattaren!har!fört!in!de!rättelser,!ändringar!och!tillägg!som!handledaren!begär!
innan!uppsatsen!skickas!till!opponenten.!Detta!måste!ske!skyndsamt!då!tidsmarginalerna!
är!snäva.!Vid!betygssättning!tas!grundläggande!hänsyn!till!vetenskaplighet,!kritiskt!
tänkande,!behärskande!av!formalia!samt!gott!språkbruk.!
!
För!godkänt!på!delkursen!krävs!framläggandet!av!en!vetenskaplig!uppsats!till!ett!omfång!av!
20–40!sidor!(8!400–16!900!ord!inklusive!noter;!53!900–107!800!tecken!inklusive!blanksteg!
och!noter).!Som!källmaterial!ska!minst!30!sidor!text!på!japanska!användas!(12!000!tecken!
inklusive!blanksteg!och!noter).!
,
,
Betygskriterier,för,delkurs,2,,Kandidatuppsats,(15,hp),
Bedömningen görs i första hand av uppsatsens innehåll enligt nedanstående kriterier A-F, men 
hänsyn tas även till studentens förmåga att föra ett akademiskt samtal enligt nivå 1-3 på 
omstående sida 
 
A  
Nyskapande problemval och/eller tolkning. Stort värde. En mycket övertygande vetenskaplig 
argumentation. Omfattande och väl genomförd empiri med väl motiverade avgränsningar. 
Relevant och vittomfattande teorianknytning. Nyanserad källkritisk analys. Stor tydlighet och 
logik i disposition. Stor språklig stringens. Oförvitlig formalia; stor noggrannhet i akribi, 
beläggteknik, notapparat, käll- och litteraturförteckning. 
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B  
Delvis nyskapande problemval och/eller tolkning. En övertygande vetenskaplig argumentation. 
Väl genomförd empiri med väl motiverade avgränsningar. Relevant teorianknytning. Nyanserad 
källkritisk analys. Stor tydlighet och logik i disposition. Stor språklig stringens. Oförvitlig 
formalia; stor noggrannhet i akribi, beläggteknik, notapparat, käll- och litteraturförteckning. 
 
C  
Intresseväckande problemval och/eller tolkning. En god vetenskaplig argumentation. 
Tillfredsställande empiri med tillräckligt motiverade avgränsningar. Relevant teorianknytning 
som har koppling till tidigare forskning men med vissa svagheter. Nyanserad källkritisk analys. 
Tydlig och logisk disposition. Språklig stringens. Formalia utan brister; noggrannhet i akribi, 
beläggteknik, notapparat, käll- och litteraturförteckning. 
 
D  
Tillfredsställande problemval och/eller tolkning. En sammanhållen och begriplig vetenskaplig 
argumentation. Empiri av tillräcklig omfattning och med tydliga avgränsningar. Tillfredsställande 
teorianknytning med koppling till tidigare forskning. Grundläggande källkritisk analys. Väl 
sammanhängande disposition. Språklig stringens men med vissa tillkortakommanden. Formalia 
utan större brister; noggrannhet i akribi, beläggteknik, notapparat, käll- och litteraturförteckning. 
 
E  
Acceptabelt problemval och/eller tolkning. En delvis bristfällig vetenskaplig argumentation. 
Empiri av begränsad omfattning men med tillräckliga avgränsningar. Teorianknytning men med 
svag koppling till tidigare forskning. Grundläggande källkritisk analys. Sammanhängande 
disposition. Acceptabel språklig stringens. Formalia utan större brister; noggrannhet i akribi, 
beläggteknik, notapparat, käll- och litteraturförteckning. 
 
Fx  
Ett eller flera av följande tillkortakommanden: Otillräckligt problemval och/eller tolkning. 
Frågeställningar, undersökning och analys hänger inte samman. Ingen ny kunskap. Irrelevant 
metod. Bristande omfattning på empirin. Koppling till tidigare forskning saknas. Grundläggande 
källkritisk analys saknas. Otydlighet i argumentationen. Formaliafel. 
 
F  
Uppsatsen är inte i skick att kunna bedömas. 
 
 
Uppsatsens innehåll ges prioritet, men studentens förmåga att bemöta frågor och argumentera för 
innehållet i samband med oppositionen kan påverka ett betyg som väger mellan två 
betygskriterier A-E, men inte mer än ett betygssteg. 
 
Nivåer för bedömning av respondentens förmåga att svara på frågor och argumentera för 
uppsatsens innehåll. 
 
Nivå 1 
Studenten kan ge tydliga och välgrundade svar på frågor om innehållet. Studenten kan bemöta 
kritik, och argumentera för och emot innehållet och eventuella invändningar från opponenten. 
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Nivå 2 
Studenten kan ge svar på frågor om innehållet, men ibland utan att svaren upplevs som 
övertygande. Studenten kan i viss mån bemöta kritik från opponenten, men har svårigheter att 
argumentera för och emot innehållet och eventuella invändningar från opponenten. 
 
Nivå 3 
Studenten har svårigheter att ge övertygande svar på frågor om innehållet. Studenten har svårt att 
bemöta kritik från opponenten, och att argumentera för och emot innehållet och eventuella 
invändningar från opponenten. 
,
,
!



Tentamen,(regelverk(och(studentinflytande!

Examination)
!
Examinationsform!för!varje!delkurs!finns!angiven!i!kursplanen!och!i!kursbeskrivningen.!
Bägge!hittar!du!i!kurskompendiet!samt!i!Mondo.!Några!delkurser!har!salstentor!som!
skrivs!efter!delkursens!slut,!andra!har!hemtentor,!muntliga!tentor!eller!andra!
examinatonsuppgifter.!
!
Följande!regler!vid!examination!är!övergripande!vid!Stockholms!universitet,!och!är!till!
för!att!säkerställa!en!rättvis!examination.!Nedanstående!är!ett!utdrag!ur!regelboken!
(http://www.su.se/regelboken/bokG2/utbildningGp%C3%A5Ggrundniv%C3%A5GochG
avanceradGniv%C3%A5/reglerGf%C3%B6rGtentamensskrivningarGvidGstockholmsG
universitetG1.26334),!och!gäller!regler!för!tentander:!!
!

1.)Tentands)ansvar)att)följa)reglerna)

Tentand!ska!följa!skrivvakts!anvisningar!och!tillsägelser.!Om!skrivvakts!anvisningar!och!
tillsägelser!inte!följs!kan!det!medföra!att!tentamen!inte!rättas!eller!att!disciplinära!
åtgärder!vidtas.!Tentand!ska!låta!skrivvakt!kontrollera!identitetskort!och!medhavt!
material.!

2.)Identitetskontroll)och)namnteckning)

Tentand!ska!uppvisa!godkänd!legitimation.!Som!godkänd!legitimation!räknas!körkort,!
pass!och!idGkort!med!aktuell!giltighetstid.!Som!godkänd!legitimation!räknas!även!högst!
tre!månader!gammal!polisanmälan!som!anger!att!tentandens!idGhandling!är!stulen!eller!
förlorad.!Även!utländska!identitetshandlingar!godkänns,!företrädesvis!pass!och!idGkort,!
under!förutsättning!att!identitetshandlingen!inte!måste!översättas!för!att!tentanden!ska!
kunna!identifieras.!Tentand!ska!anteckna!identifikationskod!eller!för!det!fall!tentamen!
inte!är!anonym!sitt!namn!och!personnummer!enligt!skrivvakts!anvisningar.!

3.)Placering)i)skrivsalen)

Det!ska!alltid!anslås!placeringslistor!innan!salstentamina.!På!dessa!ska!alla!som!anmält!
att!de!ska!skriva!tentamen!finnas!med!och!enkelt!kunna!utläsa!vilken!plats!de!ska!
placera!sig!vid.!Tentander!som!inte!anmält!sig!i!förväg!får!endast!delta!i!tentamen!i!den!
mån!institutionen!medger!detta,!och!då!i!mån!av!plats.!Tentanderna!placeras!i!sådana!
fall!av!skrivvakt.!Vid!tentamina!med!upp!till!25!tentander!medges!undantag!från!kravet!
på!placeringslistor.!

4.)Personliga)tillhörigheter)

Tentand!ska!följa!skrivvakts!instruktioner!om!var!väskor!och!andra!personliga!
tillhörigheter!ska!placeras.!Mobiltelefon!och!annan!otillåten!teknisk!utrustning!ska!
stängas!av!under!tentamen!och!förvaras!bland!personliga!tillhörigheter.!



5.)Hjälpmedel)

Endast!sådana!hjälpmedel!som!på!förhand!medgivits!av!examinator!får!medföras!till!
tentamen.!Såvitt!avser!hjälpmedel!som!kan!lagra,!avge!eller!förmedla!information,!
exempelvis!miniräknare!med!möjlighet!att!lagra!data,!gäller!kravet!på!medgivande!även!
för!information!som!finns!i!eller!kan!avges!eller!förmedlas!av!hjälpmedlet.!Det!ska!
särskilt!framhållas!att!mobiltelefoner!aldrig!kan!vara!ett!tillåtet!hjälpmedel.!

6.)Papper)

Tentamen!får!endast!skrivas!på!papper!som!delas!ut!av!skrivvakt.!Detta!gäller!även!
kladdpapper.!

7.)Förbud)att)lämna)skrivsalen)tidigare)än)efter)30)minuter)

Tentand!som!inte!vill!fullgöra!tentamen!får!lämna!skrivsalen!tidigast!efter!att!30!
minuter!av!skrivtiden!har!gått.!Tentand!som!infinner!sig!efter!det!att!30!minuter!av!
skrivtiden!har!gått!får!inte!delta!i!det!skriftliga!provet.!

8.)Förbud)för)tentander)att)samtala)

Samtal!mellan!tentander!eller!mellan!tentand!och!utomstående,!exempelvis!via!
mobiltelefon,!får!inte!förekomma!förrän!samtliga!som!deltagit!i!tentamen!lämnat!in!sina!
tentamina!till!skrivvakt.!Detta!förbud!gäller!såväl!i!skrivsalen!som!under!eventuella!
toalettbesök.!

9.)Paus)och)toalettbesök)

Vid!tentamina!som!omfattar!mer!än!fem!timmar!ska!det!vara!en!paus!om!30!minuter.!
Skrivvakt!ska!ge!besked!om!vilka!toaletter!som!får!användas!och!tentand!ska!följa!
skrivvakts!anvisningar.!

10.)Inlämning)

Tentand!får!inte!ta!med!sin!tentamen!ut!ur!skrivsalen!utan!ska!personligen!lämna!den!
till!skrivvakt.!Observera!att!även!en!"blank"!skrivning!ska!lämnas!till!skrivvakt!innan!
tentand!lämnar!skrivsalen.!

11.)Skyldighet)för)den)som)uppträtt)störande)att)avlägsna)sig)

Tentand!som!uppträtt!störande!ska!på!skrivvakts!uppmaning!avlägsna!sig.!Störande!
uppträdande!kan!leda!till!disciplinära!åtgärder.!

12.)Fusk)

Tentand!som!misstänks!för!fusk!får!fortsätta!skrivningen!om!tentand!visar!upp!och!
lämnar!ifrån!sig!det!otillåtna!hjälpmedlet.!Skrivvakt!ska!om!möjligt!erbjuda!tentand!
möjligheten!att!byta!ut!det!otillåtna!hjälpmedlet!mot!ett!godkänt!exemplar.!Tentand!som!
vägrar!visa!eller!lämna!ifrån!sig!hjälpmedel!får!inte!fortsätta!skrivningen.!Eventuellt!fusk!



och/eller!störande!beteende!behandlas!efter!anmälan!från!prefekt/studierektor!av!
rektor!som!ett!disciplinärende.!

13.)Vid)brandlarm,)bombhot)eller)liknande)

Vid!brandlarm,!bombhot!eller!liknande!ska!tentand!följa!de!anvisningar!som!ges!av!
skrivvakter.!I!sådana!händelser!ska!utrymning!av!skrivsal!alltid!ske!omedelbart!och!
skrivvakter!förvandlas!automatiskt!till!tillfälliga!utrymningsledare!för!skrivsalen.!Vid!
utrymning!av!skrivsal!uppmanas!tentander!att!inte!samtala!med!varandra!för!att!om!
möjligt!kunna!återgå!till!skrivningen!efter!att!brandlarmet!är!över.!Den!huvudansvarige!
skrivvakten!ska!efter!samråd!med!institutionen!meddela!tentanderna!om!de!får!återgå!
till!skrivningen.!

Hemtentamen)
!
Om!inget!annat!anges!ska!en!hemtentamen,!precis!som!en!salstentamen,!alltid!skrivas!
självsändigt.!För!att!förhindra!uppkomsten!av!situationer!där!misstanke!om!fusk!
uppstår!är!det!viktigt!att!du!är!tydlig!med!bland!annat!källhänvisningar.!För!mer!
information,!se!stycket!Formalia,)om)att)referera!och)citera,!nedan.!

Särskilda)behov)
!
Om!du!har!en!funktionsnedsättning!som!gör!att!du!behöver!särskilt!stöd!och/eller!
hjälpmedel,!kontakta!alltid!Service!för!studenter!med!funktionsnedsättning!
(studentstod@su.se!eller!08G16!28!78)!i!god!tid!före!kursstart.!
!
Efter!detta!ska!du!kontakta!studierektor!vid!Institutionen!för!AsienG,!MellanösternG!och!
Turkietstudier!(studierektor@orient.su.se).!
!
De!stöd!som!finns!tillgängliga!är!t.ex.!anpassning!av!lokaler,!kurslitteratur!som!talbok,!
anteckningsstöd,!mentorsstöd,!förlängd!skrivtid!vid!tentamen!m.m.!

Kursvärdering)
!
Efter!att!en!delkurs!har!avslutats!har!du!som!student!rätt!att!få!framföra!dina!
synpunkter!och!erfarenheter!av!delkursen!i!form!av!en!kursvärdering.!
Kursvärderingarna!genomförs!anonymt!efter!avslutad!delkurs.!Kursvärderingarna!
besvaras!digitalt!på!en!dator,!mobiltelefon!eller!liknande.!En!länk!till!kursvärderingen!
skickas!till!din!epost!och!du!har!då!en!vecka!på!dig!att!besvara!den.!
!
Resultatet!av!kursvärderingarna,!respons!från!lärare!och!beslut!om!eventuella!åtgärder!
finns!sedan!tillgängligt!för!sig!som!student!i!en!pärm!på!Studentexpeditionen!senast!10!
veckor!efter!avslutad!kurs.!
!



Om!du!av!någon!anledning!inte!fått!möjlighet!att!fylla!i!en!kursvärdering!för!en!delkurs!
du!läst!kan!du!kontakta!Studentexpeditionen!(exp@orient.su.se)!för!att!få!möjlighet!att!
göra!detta.!
!
!

Formalia,)om)källkritik)och)plagiering!

Källkritik)
!
Tänk!på!att!alltid!vara!kritisk!till!de!källor!du!använder!och!välj!dem!med!omsorg.!Det!är!
alltid!viktigt!att!kunna!motivera!varför!du!valt!en!viss!källa.!
!
Att!du!förhåller!dig!kritiskt!till!dina!källor!är!särskilt!viktigt!när!du!använder!dig!av!
information!som!du!hämtat!från!internet.!Tänk!till!exempel!på!vem!som!skrivit!
informationen!som!står!på!hemsidan!du!använder,!varför!hemsidan!är!gjord!(t.ex.!i!
propagandasyfte).!
!
Wikipedia!är!ett!exempel!på!en!hemsida!som!inte!anses!som!en!tillförlitlig!källa!när!du!!
skriver!examensarbete!eller!hemtenta.!Anledningen!till!det!är!att!informationen!som!
återfinns!där!är!skapad!av!frivilliga!bidragsgivare!från!hela!världen.!Innehållet!är!
därmed!öppet!och!fritt,!och!alla!har!möjlighet!att!lägga!till!och!ta!bort!information!från!
Wikipedia.!
!
För!mer!information!om!att!tänka!kritiskt,!se!till!exempel:!
!
Lars!Torsten!Eriksson!och!Jens!Hultmans!Kritiskt'tänkande:'utan'tvivel'är'man'inte'
riktigt'klok,!Stockholm:!Liber!förlag,!2014.!
!
Thorsten!Thuréns!Källkritik,!Stockholm:!Liber!AB,!2013.!
!

Plagiering)

Studera!gärna!tillsammans!med!dina!studiekamrater,!men!tänk!på!att!
examinationsuppgifter!och!examensarbeten!normalt!görs!självständigt!om!inget!annat!
anges!i!kursbeskrivningen.!!

När!din!examinationsuppgift!eller!ditt!examensarbete!skall!lämnas!in!är!det!viktigt!att!
du!arbetar!självständigt.!Det!är!inte!tillåtet!att!plagiera!från!en!kurskamrat,!en!bok!eller!
en!källa!från!internet.!

Med!plagiering!menas!att!man!använder!sig!av!det!någon!annan!skrivit!utan!att!ange!
källan.!Eftersom!mycket!av!det!du!som!student!skriver!under!dina!universitetsstudier!är!
byggt!på!tidigare!forskning!kommer!du!att!behöva!använda!dig!av!andra!källor.!Det!är!



därför!mycket!viktigt!att!du!är!noga!med!att!redovisa!varifrån!du!hämtat!din!
information.!Läs!mer!om!det!nedan,!under!delen!Formalia,)om)att)referera)och)citera.!!

Om!du!blir!osäker!på!hur!du!ska!förhålla!dig!till!plagiering!kan!du!alltid!fråga!ansvarig!
lärare!på!kursen.!I!många!fall!är!det!missförstånd!som!leder!till!att!misstanke!om!fusk!
uppstår,!det!är!därför!viktigt!att!du!är!medveten!om!vad!som!gäller!angående!
källhänvisningar.!

Alla!anställda!vid!Stockholms!universitet!är!skyldiga!att!anmäla!disciplinärenden!så!som!
misstanke!om!vilseledande!vid!prov!eller!liknande.!En!sådan!anmälan!görs!till!
studierektor!vid!institutionen.!

För!att!ta!del!av!Stockholms!universitets!riktlinjer!för!disciplinärenden!vid!Stockholms!
universitet!i!sin!helhet,!se!http://www.su.se/regelboken/bokG2/utbildningGp%C3%A5G
grundniv%C3%A5GochGavanceradGniv%C3%A5/riktlinjerGf%C3%B6rG
disciplin%C3%A4rendenGvidGstockholmsGuniversitetG1.62397!

Internetresurser)för)mer)information)om)plagiering:)

Urkunds!plagiathandbok,!http://www.urkund.se/se/student!

Skrivguiden,!http://skrivguiden.se/!

!

Formalia,)om)att)referera)och)citera!
När!du!skriver!examinationsuppgifter!i!form!av!examensarbeten!eller!hemtentor!är!det!
viktigt!att!du!är!noga!med!att!redovisa!de!källor!du!använt!dig!av!i!ditt!arbete.!Detta!gör!
du!genom!referenser,!både!i!form!av!noter!och!källförteckning.!!
!
Det!finns!mycket!litteratur!kring!referenshantering,!både!på!biblioteket!och!på!nätet.!
Nedan!finner!du!en!sammanfattning!av!några!av!de!saker!som!är!viktiga!att!tänka!på!när!
det!gäller!referenshantering.!
!
När!du!skriver!ett!examensarbete!(kandidatG!eller!masteruppsats)!ska!du!dessutom!ta!
hänsyn!till!det!som!gäller!för!just!din!kurs,!se!kursbeskrivningen!för!den!kurs!du!läser.!

Referenser)i)text,)olika)modeller)
Det!finns!olika!modeller!för!att!hantera!referenser!i!texter.!Två!vanliga!kallas!för!
Harvardmodellen!och!Oxfordmodellen.!
!
Harvardmodellen!innebär!att!du!refererar!direkt!i!den!löpande!texten,!medan!
Oxfordmodellen!innebär!att!du!refererar!i!en!not!(se!exempel!på!modellerna!nedan).!
Ingen!av!modellerna!är!mer!rätt!eller!fel,!men!inom!just!ditt!ämne!kan!det!vara!tradition!
att!använda!sig!av!den!ena!eller!den!andra.!Det!är!viktigt!att!du!är!konsekvent!i!den!



modell!som!du!använder,!så!att!du!genomgående!väljer!att!referera!i!t.ex.!noter!om!du!
använder!det.!

Citera,)om)användning)av)noter)
Det!är!vanligt!att!använda!sig!av!citat!i!texter.!Att!citera!innebär!att!du!ordagrant!återger!
någonting!som!någon!annan!sagt!eller!skrivit.!Ett!citat!ska!alltid!vara!återgivet!exakt,!
även!om!det!finns!stavfel.!Efter!citatet!ska!du!alltid!ange!varifrån!du!hämtat!det.!Detta!
gör!du!direkt!efter,!i!en!not!eller!i!en!parentes,!beroende!på!vilken!modell!för!
referenshantering!du!väljer.!
!
Om!det!finns!ett!stavfel!i!citatet!kan!du!markera!det!med![sic]!direkt!efter!stavfelet!för!
att!markera!att!det!inte!är!du!som!skrivit!av!fel.!För!särskilt!allvarliga!stavfel!kan!du!
skriva![sic!].!
!
En!referens!efter!ett!citat!enligt!Harvardmodellen!kan!se!ut!såhär:!
“Ett!rimligt!krav!på!en!vetenskaplig!begreppsapparat!är!att!den!går!att!använda!i!
tillämpningar”!(Persson!och!Sahlin,!2013:205).!
!
En!referens!i!form!av!en!not!efter!ett!citat!enligt!Oxfordmodellen!kan!se!ut!såhär:!
“Ett!rimligt!krav!på!en!vetenskaplig!begreppsapparat!är!att!den!går!att!använda!i!
tillämpningar”.1!

Längre)citat)
Om!ett!citat!är!kort,!som!i!exemplen!ovan,!anges!det!direkt!i!den!löpande!texten.!Om!
citatet!är!längre!ska!det!istället!stå!i!ett!stycke!för!sig.!T.ex:!
!

För!den!franske!litteraturG!och!kulturteoretikern!Roland!Barthes!är!det!
centralt!att!berättarinstansen!skiljs!ifrån!författarens!och!berättelsens!subjekt!
(1988).!Den!som!talar!i!berättelsen!är!inte!den!som!skriver!i!verkliga!livet.!Och!
den!som!skriver!är!inte!den!som!är.!Det!finns!enligt!Barthes!två!olika!sorters!
berättarpositioner:!berättaren!som!personlig!eller!opersonlig!berättarinstans.!
Detta!motsvarar!inte!givet!skillnaden!mellan!en!berättare!i!första!respektive!
tredje!person.!En!berättelse!kan!skrivas!i!tredje!person!och!ändå!vara!
personlig.2!eller!(Johansson,!2005:39).!

!
Notera!att!ovanstående!citat!anges!i!ett!stycke!för!sig,!med!en!tom!rad!i!början!och!slutet,!
samt!att!det!är!indraget!på!bägge!sidor.!Ett!citat!av!den!här!typen!behöver!inte!omges!av!
citationstecken.!
!

Citat)i)citatet)
Om!den!som!du!citerar!i!sin!tur!har!citerat!någon!annan!ska!detta!återges!inom!enkla!
citationstecken.!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Johannes!Persson!och!NilsGEric!Sahlin.!Vetenskapsteori'för'sanningssökare.!Lund:!Fri!Tanke!Förlag,!2013,!205.!
2!Anna!Johansson.!Narrativ'teori'och'metod.!Lund:!Studentlitteratur,!2005,!139.!



T.ex:!“Finally,!upon!reaching!the!attractive!landscapes!in!Mitava,!he!writes:!‘The!
countryside!here!is!much!prettier!than!Livonia,!through!which!one!would!not!regret!to!
travel!with!his!eyes!half!closed’”3!eller!(Lewis,!1995:57).!
!

Att)referera)till)samma)författare)och)verk)direkt)efter)varandra)
Om!du!citerar!eller!refererar!till!samma!författare!och!verk!direkt!efter!varandra!
behöver!du!inte!skriva!ut!hela!referensen!på!nytt.!Istället!skriver!du!helt!enkelt!“ibid”!om!
det!dessutom!rör!sig!om!samma!sida.!Om!det!gäller!en!annan!sida!i!samma!verk!och!av!
samma!författare!skriver!du!“ibid,!43”.4!

Referat)
Om!du!gör!en!sammanställning!av!någons!text!med!dina!egna!ord!kallas!detta!för!ett!
referat.!I!ett!referat!förmedlar!du!någon!annans!idéer!med!dina!egna!ord,!och!har!
möjlighet!att!välja!ut!det!som!du!själv!tycker!är!centralt,!eller!det!som!du!anser!vara!
mest!relevant!för!din!examensuppgift.!Om!du!infogar!dina!egna!åsikter/antaganden!
måste!du!vara!mycket!noga!med!att!markera!det.!!
!
I!ett!referat!behöver!du!inte!använda!citationstecken,!men!du!måste!ange!referensen!så!
att!läsaren!ska!kunna!hitta!källan,!antingen!inom!parentes!i!den!löpande!texten!eller!i!
form!av!en!not!(se!ovan).!
!

Källförteckning)
Källförteckningen!är!listan!över!den!litteratur!du!använt!dig!av!när!du!skrivit!din!
examinationsuppgift.!Källförteckningen!ska!alltid!återges!i!slutet,!och!om!du!vill!kan!du!
dela!upp!den!i!t.ex.!primära!och!sekundära!källor,!eller!“internetbaserat!material”,!
“artiklar”,!“intervjuer”!osv.!om!du!har!använt!dig!av!det.!
!
Källförteckningen!ska!vara!alfabetiskt!ordnad!efter!författarnas!efternamn,!och!kan!se!ut!
t.ex.!såhär:!
!
Hamori,!Andras.!On'the'Art'of'Medieval'Arabic'Literature.!Princeton,!New!Jersey:!
Princeton!University!Press.!1974.!
!
Om!du!har!använt!dig!av!två!eller!fler!böcker!från!samma!författare!behöver!du!inte!
skriva!ut!författarens!namn!mer!än!en!gång.!Observera!att!böckerna!ska!vara!
kronologiskt!ordnade.!Det!kan!se!ut!t.ex.!såhär:!
!
Mernissi,!Fatima.!Women'and'Islam.'An'Historical'and'Theological'Enquiry.!Oxford:!
Blackwell!Publishers.!1991.!
!
________.!Women’s'Rebellion'&'Islamic'Memory.!London!and!New!Jersey:!Zed!Books.!1996.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!S.!Mark!Lewis.!Modes'of'Historical'Discourse'in'J.G.'Herder'and'N.M.'Karamzin.!New!York:!Peter!Lang!Publishing,!Inc,!1995,!57.!
4!Ibid!betyder!”på!samma!ställe”!och!är!en!förkortning!av!det!latinska!ibidem.!



Kapitel)i)bok)
När!det!handlar!om!en!hel!bok!behöver!sidantalet!inte!anges,!men!om!du!istället!har!
använt!dig!av!ett!kapitel!i!en!antologi,!ska!du!ange!sidorna!i!din!källförteckning,!t.ex:!
!
Lee,!Peter!and!Ashby,!Rosalyn.!“Progession!in!Historical!Understanding!among!Students!
Ages!7G14”,!Knowing,'Teaching'&'Learning'History.'National'and'International'
Perspectives,!edited!by!Peter!N.!Stearns,!Peter!Seixas!and!Sam!Wineburg.!New!York!and!
London:!New!York!University!Press.!2000,!ss.!199G222.!
!

Artiklar)
Om!din!källa!är!en!artikel!kan!det!se!ut!på!följande!sätt!i!din!källförteckning:!
!
Kessy,!Emanuel!Thomas.!“The!Transition!from!the!Later!Stone!Age!to!Iron!Age!in!
Kondoa,!Central!Tanzania”,!i!The'African'Archaeological'Review,!Vol.!30,!No.!3!September!
2013,!ss.!225G252.!
!

Internetkällor)
Om!din!källa!är!en!sida!från!internet,!t.ex.!från!ett!uppslagsverk,!finns!ofta!en!anvisning!
om!hur!du!kan!referera!till!den!på!samma!sida.!Det!som!skiljer!en!internetkälla!från!en!
tryckt!källa!är!att!du!ska!ange!när!du!läste!sidan.!

Litteraturtips)på)internet)
!
http://www.chicagomanualofstyle.org/16/contents.html!!
!
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