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Förord

Forskningsinriktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universitet har
sedan länge en stark socialhistorisk profil. Kollektivens vardag studeras på en rad om-
råden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl
agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje-, och individ-
nivå samt över tid som omspänner senantiken till det sena 1900-talets historia. Hur
identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande inriktning, liksom an-
knytningen till socialpolitiska idéer, normsystem, attityder, värderingar och mentalite-
ter. Även den rättshistoriska och ekonomiskhistoriska forskningen ryms inom detta
fält. Den historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhisto-
riska fältet. Studier av arbete och ohälsa, sjuklighet, dödlighet och hälsopolitik ligger
långt framme. Bredden i den socialhistoriska profilen motsvaras av en mångfald meto-
dologiska inslag.

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna profil och vilja ut-
tryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser
skrivna på C- och D-nivå, men även bidrag från lärare och doktorander vid avdel-
ningen förekommer.

1999 gav vi ut en handledning för uppsatsskrivande i historia. Föreliggande utgåva
av Socialhistoria i Linköping utgör en vidareutvecklad version av nämnda skrift.
Handboken är författad av Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström och Lars Strömbäck
och är resultatet av ett kollektivt utvecklingsarbete inom ämnet. Handboken har rele-
vans för allt uppsatsskrivande inom ramen för historieämnets utbildningsuppdrag vid
Linköpings universitet.
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Att skriva uppsats
Handbok för uppsatsskrivande i historia

Inledning
Syftet med den grundläggande utbildningen i historia är att lära sig att själv förstå och
förklara ett historiskt förlopp. Det är alltså förmågan att förklara och inte förmågan att
beskriva som är det viktigaste. Utbildningens målsättning är att utveckla ett kritiskt
tänkande. Att kritiskt kunna välja, granska och bedöma fakta från källor och historisk
litteratur och ställa samman dessa till en förklaring eller tolkning av ett händelseför-
lopp är ett av utbildningens huvudmål. Därför utgör också uppsatsskrivandet något av
historieämnets karakteristika och kärna. En historiker är inte bara den som kan återge
vad andra före henne eller honom har förklarat utan främst den som själv deltar i kun-
skapsprocessen genom vetenskapliga uppsatser, artiklar och böcker. Uppsatser skrivs
därför på B-, C- och D-nivåerna inom historieämnet.

Att skriva uppsats är någonting som man framför allt lär sig genom vetenskaplig
träning. Av den anledningen spelar den teoretiska och metodiska skolningen en stor
roll i den grundläggande utbildningen. Det finns en mängd litteratur på området, lik-
som böcker som talar om ”hur man ska göra det”. Men att skriva uppsats ställer olika
krav beroende på vilket forskningsproblem man ställer sig. Risken är överhängande att
den överambitiöse uppsatsskribenten drunknar i detaljerade anvisningar och regler och
därmed förlorar både sin självständighet och sin förmåga att söka de lösningar som
bäst passar just det problem som ställts.

Föreliggande skrift vill fokusera på uppsatsskrivandet som sådant och de krav hi-
storieämnet i Linköping ställer, utifrån olika utbildningsnivåer. Föreliggande skrift är
därför inte ett försök att ersätta handbokslitteraturen i övrigt. Tvärtom. Vi utgår ifrån
att uppsatsförfattare i historia  självständigt och med stöd av sina handledare kan ta till
sig de erfarenheter som samlats i handbokslitteraturen. Med denna skrift försöker vi
mer skjuta in oss på uppsatsförfattandets allmänna villkor och hur dess problem kan
lösas under grundutbildningen.

Skriften vänder sig till uppsatsförfattare vid historieämnet vid Linköpings univer-
sitet, men också till handledare och examinatorer, och skall främst ses som en guide
till uppsatsarbetet.

I det följande behandlas först några allmänna anvisningar om förutsättningar, ni-
våer och progression liksom om bedömningsgrunder och former. Därefter kommer ett
avsnitt om uppsatsskrivning samt ett om seminariet och opponentskapet, följt av några
tips och tumregler. Skriften avslutas med en hänvisning till några relevanta hand-
böcker inom området.

Förutsättningar för uppsatsarbetet
För att kunna skriva en uppsats i historia krävs en grundläggande kunskap om histori-
ens förlopp, ur politiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv, liksom en
grundläggande skolning i historievetenskapens teori och metod. Det första uppnås ge-
nom dels den skolning i historia som ges på grundkursen, dels genom de fördjup-
ningskurser som erbjuds på fortsättnings- och fördjupningsnivåerna i grundutbild-
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ningen. Det andra uppnås genom de kurser i teori och metod som finns på varje nivå i
grundutbildningen, men också genom den kontinuerliga seminarieverksamheten som
löper som ett stråk genom hela utbildningen.

Utbildningen i teori och metod upphör därför aldrig, utan är en kontinuerlig pro-
cess, i vilken  olika aspekter på historievetenskapens utveckling och kunskapsteore-
tiska ansatser belyses. Teori och metodundervisningen är inte isolerad till vissa speci-
fika kursmoment, utan är i högsta grad levande även vid epokstudier och tematiska
kursmoment. Faktakunskaper kan eventuellt vara mistliga, men kunskapen om hur
man skaffar sig kunskap har man nytta av resten av livet – oavsett om man ägnar sig åt
historievetenskap eller någonting annat.

Nivåer och progression - från övning till flygfärdig produkt
Vid Linköpings universitet praktiseras sedan många år tillbaka ett högst diversifierat
examinationssystem på grundkursen. Skriftlig tentamen (salskrivning), hemskrivning,
seminarier och muntlig tentamen är dess huvudsakliga former. Av dessa examinationer
är hemskrivningen den form som mest kan sammankopplas med det framtida uppsats-
skrivandet. Hemskrivningen på A- och B-kurserna har framför allt ett analytiskt syfte,
i vilken förmågan att kritiskt ordna fakta till en historisk förklaring är den centrala
uppgiften. Att kunna motivera sina val av exempel och fakta är en viktig del i
hemskrivningen. Hemskrivningen blir på så vis en betydelsefull träning inför det
kommande uppsatsskrivandet. Skillnaderna utgörs framför allt av att hemskrivningen
utförs på bearbetningar (kurslitteratur och föreläsningar) och att forskningsuppgiften
formulerats av undervisande lärare.

När det kommer till uppsatsskrivandet ställs andra krav på författaren. Källor och
problemformulering är inte längre givna, utan måste penetreras och utarbetas av upp-
satsförfattaren själv. Att träna sig i att själv formulera sitt problem och med vilket ma-
terial det ska lösas är viktiga delar av den historiska kunskapsprocessen - och det är
något som studenterna i historieämnet vid Linköpings universitet får pröva på redan på
B-nivå. Det innebär dock inte att uppsatsförfattaren lämnas vind för våg. Långt där-
ifrån. För att underlätta val av forskningsproblem presenteras därför redan vid termins-
start ett ”smörgåsbord” med tänkbara uppsatsämnesområden. Dessa är framför allt
knutna till de forskningsprojekt och intressen handledarna vid avdelningen har och
som vi vet är forskningsbara ur olika aspekter och där vi kan garantera sakkunnig
handledning. 20-30 sådana presenteras på varje nivå i grundutbildningen. Var för sig
inrymmer de ett i det närmaste oändligt antal tänkbara och möjliga uppsatsämnen.
Grundtanken är dock att den presumtive uppsatsförfattaren själv ska få formulera sin
forskningsuppgift och utifrån denna bestämma sitt källmaterial. Att skriva uppsats i
historia är därför i grunden ett uttryck för så kallat problembaserat lärande!

På B-nivå (Historia 2) är uppsatskursen framför allt en träningsuppgift. Det gäller
att försöka tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga att, om än i enkel
form, framställa en vetenskaplig text. På C-nivå (Historia 3) ökar givetvis kraven och
då gäller det att visa att uppsatsförfattaren besitter denna vetenskaplighet. C-uppsatsen
är ofta mer kvantitativt omfattande där det empiriska underlaget förväntas vara större
liksom teorikopplingen mer betydelsefull. Magisteruppsatsen (D-nivå/Historia 4) har,
vid Linköpings universitet, framför allt en teoretisk karaktär och kopplas ofta till histo-
riografi och teoriutveckling. Att sätta in sin uppsats i ett vetenskapligt sammanhang är
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viktigt för all forskning och är därför något som ökar med nivåerna inom historieäm-
net.

Examinatorernas bedömning av de framlagda uppsatserna baseras på dessa all-
männa kriterier. Ju bättre kriterierna på respektive nivå uppfylls desto högre betyg.
Något förenklat kan det uttryckas att ju bättre en uppsatsskrivare kan både uppfylla
kriterierna på respektive nivå och bidraga till historievetenskapen desto högre betyg.

Samtidigt kan det inte nog betonas att grundutbildningen är just en grundläggande
utbildning och ingenting annat. Inte ens en doktorsavhandling kan betraktas som ett
”livsverk”, så det gäller i än mindre grad uppsatser på olika nivåer inom grundutbild-
ningen.

I schemat finns angivet ett sista datum för inlämning av den färdiga uppsatsen.
Detta sista datum för inlämnande av uppsats för tryckning måste hållas om respon-
denten (det vill säga författaren) vill vara säker på att få sin uppsats ventilerad under
innevarande termin. Han/hon måste därför se till att lämna uppsatsen till sin handle-
dare i så god tid att denne får möjlighet att läsa slutversionen. För sent inlämnad upp-
sats behandlas i mån av tillgänglig seminarietid, annars får den vänta till nästa termin.

Handledare och examinator - två skilda roller
I historieämnet vid Linköpings universitet är alltid handledarrollen skild från exami-
natorns. Det innebär att examinator och handledare aldrig är samma person för en och
samma uppsats. Vi menar att uppsatsförfattandet är en process i vilken både författare
och handledare är delaktiga. Handledarens viktigaste uppgift i slutet är att ge klar-
tecken för upptryckning och seminariebehandling av uppsatsen, vilket inte därför be-
höver betyda att uppsatsen i sig är godkänd.

På uppsatsseminariet är det den färdiga produkten/uppsatsen, och därmed uppsats-
författarens arbete i sig, som skall granskas. Därför är de två funktionerna skilda åt.
Däremot ska alltid examinator och handledare diskutera uppsatsen innan definitivt
betyg på denna sättes. Av dessa skäl kan det ibland bli nödvändigt att vänta med be-
tygsbesked tills en sådan diskussion av praktiska skäl kunnat ske. Studierektor kan
även anlitas i de fall handledare och uppsatsförfattare inte kommer överens om vad
som kan anses som möjligt att seminariebehandla, vilket i så fall sker på begäran av
endera parten. En betygsnämnd kan, på studierektors initiativ, tillsättas i särskilt kom-
plicerade fall.

Under terminens gång sker dessutom kontinuerliga kontakter mellan handledare
och examinatorer – mestadels rör det sig om samma lärare, om än i olika roller vid
olika tillfällen – där handlednings- och bedömningsfrågor diskuteras.

Betyget på uppsatskursen består av en sammanvägning av bedömningen av upp-
satsarbetet samt insatserna under seminarierna både som respondent och opponent,
men också som ”vanlig” seminariedeltagare, liksom insatserna i arkivkunskapsmo-
menten.
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Att skriva uppsats
Så långt har uppsatsskrivandets funktion och roll behandlats på ett allmänt plan. Nu är
det dags att konkretisera diskussionen till vad som förväntas av Dig som uppsatsskri-
bent.

Avsikten med uppsatsarbetet är att Du ska tränas i att genomföra en undersökning,
vilken uppfyller elementära vetenskapliga krav. I Din studie ska Du formulera och be-
handla ett historiskt problem. Resultatet redovisas skriftligt i form av själva uppsatsen,
som ska ventileras vid ett seminarium. I uppsatskursen ingår dessutom minst en god-
känd opposition av en kurskamrats uppsats. Uppsatsen ska skrivas individuellt. Vissa
typer av ämnen kan undantagsvis medge att två författare skriver en uppsats tillsam-
mans. Det är då ytterst viktigt att respektive författares del av den gemensamma upp-
satsen går att urskilja.

Det är viktigt att Du på ett tidigt stadium funderar över vad Du vill skriva om. Det
är betydligt bättre att rikta in sig mot några relativt begränsade frågeställningar än att
ägna sig åt historiens ”stora olösta frågor”. Din uppsats kan givetvis ha en inriktning
mot såväl social- och kulturhistoria som till exempel ekonomisk-, politisk- eller tek-
nikhistoria.

Val av ämne och andra viktiga val
När Du bestämt Dig för ett uppsatsämne bör Du så fort som möjligt precisera uppsat-
sens huvudsyfte och försöka att åtminstone preliminärt formulera några frågeställ-
ningar till det/de problem Du vill belysa. Du bör självklart noga samråda med Din
handledare innan Du definitivt fastställer vad Du ska ägna Dig åt.

Inför val av uppsatsämne bör Du noga fundera på en lämplig avgränsning i tid och
rum. Din arbetstid är begränsad. Tänk därför på att inte välja ett alltför omfångsrikt
ämne. Det är därför synnerligen viktigt att Du på ett tidigt stadium inventerar litteratur
och aktuellt källäge. Vilket källmaterial ska Du använda? Måste Du lära Dig läsa
”tysk” skrivstil? Hur pass omfångsrikt är detta material? Det kan ofta vara bättre att
”gå på djupet” än ”att skumma på ytan”. Kommer materialet att bli tillgängligt under
den tid Du har till förfogande? Ofta måste källmaterial beställas från olika arkiv vilket
kan ta lång tid.

Du ska sammanfatta Dina funderingar kring dessa frågor i en PM, som utgör en
utgångspunkt för själva uppsatsarbetet och ett underlag för samtal med Din handle-
dare. På C-nivå kan Du komma att ha möjlighet att diskutera Din PM och frågor av
gemensamt slag tillsammans med de studiekamrater som valt samma ämnesområde
inom ramen för så kallade miniseminarier.

Handledarens roll
Handledarens funktion är att ge goda råd, men det är självklart Du ensam som svarar
för uppsatsen. Det är genom Din uppsats och försvaret av denna på ett seminarium,
samt genom Din opposition på en studiekamrats motsvarande arbete, som Du ska visa
att Du har tillägnat Dig godkända ämnesmässiga, metodiska och teoretiska kunskaper.
I samband med teori- och metodkursen kommer Du att få instruktioner om hur en
uppsats bör struktureras och hur man handskas med olika formaliafrågor som notappa-
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rat, referensförteckning osv. De finns också en rad handböcker inom området som gi-
vetvis kan användas.

Du bör observera att Din handledares tid är begränsad. Handledningstiden ska
därför utnyttjas rationellt. Var väl förberedd när Du tar kontakt med Din handledare
och ge denne en chans att själv kunna förbereda sig, det vill säga skicka en PM eller
delar av Ditt pågående arbete i förväg till handledaren.

Uppsatsarbetet
Ofta behövs först en inledande kontakt och diskussion med handledaren innan Du
startar Ditt arbete. Den inledande mer direkta uppsatshandledningen bör därefter ha
resulterat i att Du har

•  valt ämnesinriktning
•  fastställt ett huvudsyfte med Din uppsats, gärna preciserat genom olika frågeställ-

ningar
•  avgränsat Ditt ämne i tid och rum
•  inventerat lämplig bakgrundslitteratur samt litteratur som berör aktuellt forsk-

ningsläge. Du bör snarast ta del av denna litteratur. Tänk på att böcker ofta måste
beställas från olika bibliotek vilket kan ta lång tid!

•  kontrollerat att relevant arkivmaterial finns tillgängligt, att Du inventerat detta och
(om så krävs) eventuellt beställ det till ett forskningsbibliotek där Du kan arbeta
med materialet.

Ett gott råd inför det fortsatta arbetet är att Du inleder själva skrivandet på ett tidigt
stadium.

Uppsatsens uppläggning och struktur
En uppsats slutliga struktur kan naturligtvis varieras beroende på ämnesinriktning. Det
är dock klokt att bygga upp arbetet kring vissa arbetsrubriker (observera att det är just
arbetsrubriker och inte nödvändigtvis rubriker i den färdiga uppsatsen):

Inledning
Förord kan i och för sig förekomma, men är förvisso inte helt nödvändigt. En person-
lig motivering av ämnesval typ ”jag vill skriva om laga skifte i socknen x, ty där har
min släkt levt sedan 1700-talet...” är möjligen av intresse för författaren men knappast
för läsaren. Däremot kan det finnas bra vetenskapliga motiveringar till att Du valt att
fördjupa Dig just i ett visst ämne. Kom ihåg att ett krystat anslag är sämre än inget an-
slag alls! En tumregel kan vara att personlig får författaren vara allra först och allra sist
i en uppsats. En personlig anledning eller ett skönlitterärt citat kan ju fungera som en
bra ingång och inte minst vara intresseväckande för läsaren.

Syfte och frågeställningar bör presenteras tidigt så att läsaren får en klar information
om vilka problem uppsatsen ska behandla. Formulera gärna ett övergripande huvud-
syfte som Du därefter bryter ned i ett antal frågeställningar samt/eller eventuella hy-
poteser och diskutera eventuella relevanta teorier och Din inställning till dessa.
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Avgränsningar i tid och rum presenteras och motiveras.

Forskningsläget ska presentera den forskning som arbetat med samma problem som
Du behandlar och gärna ange eventuell betydelse för uppsatsens problemformulering.
Beskrivningar av till exempel det geografiska område (en socken, en stad osv) som Du
kommer att studera hör dock till bakgrundslitteratur och bör inte figurera i forsk-
ningsläget. Forskningsläget är viktigt för att sätta in Din forskning i ett vetenskapligt
sammanhang, vilket är allt mer väsentligt ju högre nivå Du befinner Dig på.

Källmaterialet ska presenteras och källkritiskt diskuteras. Finns ytterligare viktiga
källor som av någon anledning inte har beaktats i arbetet bör detta motiveras.

Metoddiskussion är viktig för att belysa Ditt arbetssätt. På B-nivå kan det oftast räcka
med att beskriva hur Du använt Ditt källmaterial och eventuella problem som upp-
kommit under arbetets gång. På de högre nivåerna (C- och D) är det mer betydelsefullt
att Du diskuterar val mellan alternativa metoder och motiverar varför Du gör som Du
gör. Detsamma gäller eventuell anknytning till förekommande teoribildning, inte minst
om Du väljer att formulera problem och/eller hypoteser utifrån relevant teori eller om
teorierna ska användas för Din analys och tolkning av resultatet. Detta är givetvis
också något som opponenten bör ta fasta på. Teoridiskussion är dock inte nödvändigt
på B-nivå.

Definitioner kan ibland vara bra att sammanställa och resonera något omkring. Detta
gäller i synnerhet om begreppen kan vara mindre kända eller är kontroversiella av nå-
gon orsak.

Bakgrund. I detta avsnitt bör Din undersökning sättas in i tid och rum. Det är viktigt att
ge en fingervisning till var Din undersökning passar in i den större historiska kontex-
ten. Om Du t.ex. studerar industrialismens genombrott i X socken är det lämpligt att
här kort redogöra för huvuddragen i det industriella genombrottet i Sverige med beto-
ning på den region eller den näring som är mest aktuell. Du bör även ge en presenta-
tion av Ditt undersökningsområde. Tänk dock på att bakgrunden bör hållas kort för att
ge utrymme åt undersökningsdelen. Tänk också på att Du skriver för en historieintres-
serad och kunnig publik som säkert vet både att Gustav II Adolf dog 1632 och att för-
sta världskriget bröt ut 1914.

Undersökningsdel
Undersökningsdelen, som av naturliga skäl utgör huvuddelen av uppsatsen, ska följa
en genomtänkt disposition, till exempel baserad på de frågeställningar Du formulerat i
samband med presentationen av uppsatsen huvudsyfte. Lämpligen behandlas respek-
tive delfråga på ett likartat sätt, förslagsvis med inledande deskriptiv del följt av en
analys där Du sammanfattar resultatet av just denna delundersökning. På så sätt växer
Din historiska rekonstruktion gradvis fram! Källkritiska resonemang förs lämpligen i
samband med att materialet används. Om uppsatsen har en tydlig källkritisk inriktning
kan dock den källkritiska diskussionen samlas i ett separat avsnitt. Detta kan till exem-
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pel vara aktuellt om två eller flera källor används för att skildra samma historiska ske-
ende.

Tänk Dig att Du studerar hantverket i en stad år 1870. Du har tillgång till källmate-
rial av olika slag och ursprung, till exempel de så kallade råtabellerna inför SCB:s
folkräkning detta år, vilka baseras på utdrag ur församlingens husförhörslängd, men
även uppgifter från stadens magistrat, vilka låg till grund för bland annat kommers-
kollegiums statistik över hantverk och industri i svenska städer år 1870. Du kommer
vid en närmare undersökning att finna att dessa källor ger högst olika bilder av hant-
verkets omfattning och hur många som var hantverksföretagare respektive hantverks-
arbetare, trots att det handlar om samma geografiska område vid samma tid. Här kan
det alltså vara lämpligt att i samband med att källmaterialet presenteras även ha med
ett avsnitt där Du diskuterar varför dessa källors bild av hantverket i X stad år 1870 är
så olika och hur Du som uppsatsförfattare ändå ska kunna använda Dig av respektive
källa.

Det är vidare av vikt att Du noggrant redovisar det material Du arbetar med genom
en korrekt notapparat och en fullständig referensförteckning. Använd slutligen ett klart
och enkelt språk. Att vara vetenskaplig är inte att skriva långa meningar bestående av
onödigt krångliga ord. I de litteraturtips som avslutar denna handbok finner Du säkert
flera goda råd under skrivprocessen.

Avslutning
Här ska Du sammanfatta resultatet av Ditt uppsatsarbete. Att dra slutsatser är viktigast.
Ett bra sätt är att återknyta till de frågeställningar Du formulerade i början och besvara
dessa eller anknyt till den hypotes Du eventuellt formulerat. Koppla Dina resultat till
vad tidigare forskning kommit fram till (detta är mer centralt för uppsatser på C- och
D-nivå, men även på B-nivå bör de vunna resultaten tolkas på så sätt att läsaren förstår
om de är unika för det undersökta fallet eller om de passar in i ett större mönster). Din
studie kan även ha gett uppslag till kommande forskningsinsatser, varför Du även kan
avsluta Din uppsats med att peka ut nya frågeställningar eller hypoteser.

Du måste under uppsatsarbetets gång hela tiden vara öppen för att korrigera eller
kanske helt ompröva syfte, frågeställningar, ämnesbegränsningar och material. Tänk
på att ett uselt språk skämmer ett i övrigt lysande uppsatsarbete. Utnyttja därför vänner
och anhöriga hänsynslöst! Det är bättre att de ser Dina eventuella språkfel än att oppo-
nenten- för att inte tala om seminarieledaren - gör det.
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Uppsatsseminariet
Uppsatsseminariet i historia har både en examinerande och en utbildande funktion.
Den konkreta uppsatsen skall bedömas samtidigt som ett fungerande seminarium i sig
utgör ett utmärkt tillfälle till skolning i historievetenskap. Seminarierna är obligato-
riska moment i kurserna på samtliga nivåer.

Seminarieledaren leder diskussionen under seminariet och fördelar ordet till oppo-
nent, respondent och övriga deltagare. Seminariet inleds oftast genom att Du som re-
spondent får möjligheten – om Du så önskar – att ge en kortare mer allmän kommentar
till Ditt arbete. Här är dock inte plats för att rätta eventuella småfel, som stavfel eller
dylikt, i sista stund.

Därefter ger seminarieledaren ordet till opponenten, som får inleda sin granskning
av uppsatsen, utifrån den disposition av sitt opponentskap som han/hon i förväg lämnat
i skriftlig form till seminarieledaren.

Seminarieledaren styr diskussionen mellan opponent och respondent, men ser även
till att övriga seminariedeltagare aktivt deltar i diskussionen. Alla måste komma väl
förberedda till seminariet! Då ett uppsatsseminarium är ett viktigt undervisningstill-
fälle är det naturligt att seminarieledaren kompletterar och understryker eller utvecklar
argument från seminariets deltagare.

Seminariet avslutas med att seminarieledaren sammanfattar uppsatsens för- och
nackdelar. Själva betyget på Din uppsats är dock en ensak mellan Dig som uppsatsför-
fattare och seminarieledaren och meddelas senare (oftast i anslutning till seminariet).
Då får Du även veta om Din uppsats eventuellt behöver kompletteras eller helt skrivas
om.

Att opponera på en uppsats
I uppsatskursens slutbetyg ingår att Du även ska opponera på en kurskamrats uppsats
(på C-kursen är Ni alltid två opponenter, vilket bland annat beror på C-uppsatsens mer
omfångsrika karaktär). Din uppgift är att noga granska hur respondenten lyckats med
sin uppgift. För att genomföra en godkänd opposition krävs ofta en stor arbetsinsats,
där Du förutom att läsa uppsatsen ett antal gånger och noga funderar på hur respon-
dentens arbete vuxit fram, även ska göra stickprovskontroller i det material uppsatsför-
fattaren använt sig av. Observera att en respondent är skyldig att underlätta opponen-
tens arbete och får naturligtvis på intet sätt försvåra för opponenten att ta del av aktuell
litteratur eller relevant källmaterial.

En opposition kan disponeras enligt följande:

•  inledningsvis kan uppsatsens huvudinnehåll mycket kort sammanfattas. Förhopp-
ningsvis anser respondenten att Du uppfattat hans/hennes arbete på ett korrekt sätt.

•  överensstämmer uppsatsens titel med innehållet?
•  vad anser Du om uppsatsens huvudsyfte och korresponderar eventuella underfråge-

ställningar/hypoteser med detta övergripande syfte? Vill Du formulera andra fråge-
ställningar?

•  är den valda metoden lämplig eller skulle någon annan vara att föredra?
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•  har författaren använt lämpligt källmaterial och behandlat detta vetenskapligt?
•  visar redovisningen av forskningsläge m.m. att respondenten behärskar ämnet?

Saknas hänvisningar till väsentlig litteratur på området?
•  har respondenten ett kritiskt förhållningssätt till sitt källmaterial och är de slutsatser

som dras rimliga? Är författarens sakpåståenden tillräckligt väl underbyggda?
•  besvaras de frågor som ställs och prövas eventuella hypoteser tillfredsställande?
•  är uppsatsen väldisponerad? Utmärks framställningen av klarhet, saklighet och lo-

gisk stringens?
•  är Du nöjd med språkbehandlingen?
•  vad finns att säga om akribi, det vill säga formaliafrågor? Är till exempel innehålls-

förteckningen korrekt uppställd? Vad kan sägas om citatteknik, tabellredovisning,
nothänvisningar, referensförteckning med mera?

Rent allmänt bör Du som opponent vidare tänka på att

•  diskussionen sker mellan Dig och respondenten, men övriga seminariedeltagare ska
också beredas möjlighet att deltaga,

•  Din tid är begränsad, det vill säga håll Dig till det väsentliga i opponeringen. Du
måste inte lägga lika stor vikt vid samtliga punkter ovan. En önskvärd del av oppo-
sitionen, åtminstone på högre nivåer, är att få till stånd en diskussion om konse-
kvenser av olika strategiska val som uppsatsförfattaren gjort. Ett seminarium som
utmärks av en gnetig opponents redovisning av stavfel gör ingen glad,

•  undvik svepande omdömen, utan beväpna Dig med ett antal belysande exempel,
•  gör Din kritik konstruktiv och ge gärna alternativa lösningar till författaren,
•  kom inte bara med negativ kritik! Allt i en uppsats är sällan dåligt. Tänk på att alla

uppsatsförfattare (även Du fast Du för tillfället är förklädd till opponent) blir glada
att få höra att man gjort något bra.

Opponentskapet är ett viktigt inslag i utbildningen. Att vara opponent är därför inget
som man får ta lättvindigt på. På C-nivå ska Du dessutom vara opponent vid två skilda
tillfällen. En opposition kan underkännas, vilket medför att opponenten antingen får
genomföra en skriftlig opposition på ett annat uppsatsarbete eller opponera på en ny
uppsats under en kommande termin.

En väl genomförd opposition, och därmed ett bra seminarium, ägnar sig åt kon-
struktiv kritik (som kan vara både positiv och negativ) med fokusering på de analytiska
aspekterna på uppsatsen!
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Praktiska tips avseende formalia m. m.
Att skriva uppsats handlar inte bara om att ha lysande idéer och god analysförmåga.
Det är minst lika viktigt att via det skrivna ordet kunna övertyga läsarna om uppsatsens
förträffligheter. Seminariet kan bara ta ställning till vad som står i uppsatsen, alldeles
oavsett vad som eventuellt är tänkt eller möjligtvis kan utläsas ”mellan raderna”.

Språklig förmåga, det vill säga förmåga i att uttrycka sig skriftligt, är givetvis
därför en omistlig tillgång i skrivprocessen. Samtidigt är det också viktigt att uppsat-
sen är skriven på ett sådant sätt att även andra kan förstå och granska resonemangen ur
vetenskaplig synvinkel. Tänk på att det är Du som uppsatsförfattare som är experten på
just Din frågeställning. Har Du studerat befolkningsutvecklingen i Åtvidaberg under
något decennium under 1800-talet är Du antagligen den i seminariet som har de över-
lägset bästa kunskaperna om just detta. Dina seminariekamrater, för att nu inte tala om
opponenten/opponenterna, kanske är noviser på detta område - men det är ändå de som
ska diskutera Ditt arbete. Utöver en bra språklig framställning ska uppsatsen därför ha
vissa formella kvaliteter som underlättar denna granskning.

Klarhet och konsekvens är två nyckelord vad gäller uppsatsformalia. Detta kan
emellertid uppnås på flera olika sätt, där en modell inte är mera ”rätt” än någon annan.
Likväl tror vi att det kan vara befogat, att på detta sätt ange en tänkbar modell. Inte för
att därigenom ta avstånd från andra sätt att skriva, utan för att den uppsatsförfattare
som inte vill lägga ner tid och kraft på att jämföra alla tänkbara varianter skall kunna
ägna sin tid åt andra och kanske viktigare problem.

Försättsbladet
Skall innehålla: Titel samt ev. undertitel (vid C- och D-uppsats även på engelska)

Författarens namn
Var uppsatsen framlagts (universitet/inst./ämne)
När (termin och år)
Fördjupningsnivå (B, C eller D)

Disponera utrymmet så att informationen blir tydlig och sidan trevlig att se på. En bild
kan bidra till detta men tänk på att kopiering kan göra bilder otydliga. En dålig bild är
alltid sämre än ingen bild! En del författare väljer att ange handledare, vilket dock inte
är nödvändigt.

Innehållsförteckning
Återspeglar de rubriker och rubriknivåer som valts i texten. Mer än två rubriknivåer
behövs sällan i innehållsförteckningen även om så skulle vara i texten. Syftet med
förteckningen är att underlätta för läsaren att hitta och orientera sig i texten. För
mycket information kan skymma snarare än uppenbara. Här, som så ofta annars, gäller
det att försöka se det med läsarens ögon.
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Rubriker
Som regel klarar man sig gott med två rubriknivåer, exempelvis:

I. KAPITEL

Mellanrubrik
Behövs ytterligare en rubriknivå kan det bli på följande sätt:

I. KAPITEL

1. Mellanrubrik

Tredje gradens rubrik
Oavsett vilket system som väljs gäller det att vara konsekvent genom hela uppsatsen.

Sidbrytning
Ny sida är lämpligt vid nytt kapitel (rubrik av första graden) annars inte. Skulle ny sida
väljas även för rubrik av andra graden blir uppsatsen onödigt ”luftig” och lång.

Förkortningar
Använd endast vedertagna förkortningar och använd dem på rätt sätt. När bokstäver
utelämnas i ett eller flera ord bör detta anges med punkt: bl.a., m.a.o., t.ex., d.v.s. (även
dvs.). Svenska språknämnden godkänner numera även dessa förkortningar utan punkt,
men för tydlighets skull rekommenderas ovan angivna skrivsätt. Gäller det en förkort-
ning genom sammandrag används ej punkt: dr (doktor) eller jfr (jämför).

Framförallt i noter och referensförteckningar används en rad förkortningar som
kan vara bra att känna till. Några av de vanligaste är dessa:

art. artikel
bd band
diss. dissertation, avhandling
f. följande sida
ff. flera följande sidor (bör inte avse mer än högst fem sidor)
ibid. (ibidem), på samma ställe, i samma bok
KB Kungliga Biblioteket
KVA Kungliga Vetenskapsakademien
LUB Lunds Universitetsbibliotek
p. paginae, sida
pp. paginae, flera sidor
passim på spridda ställen, här och där (används om det åsyftade återfinns praktiskt

taget överallt i boken)
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RA Riksarkivet
sida
UUB Uppsala universitetsbibliotek
u.å. utan (tryck-)år
VaLA Vadstena Landsarkiv
vol. volym

Citat
Citat skall omges av citationstecken och vara ordagrant återgivna. Vid längre citat kan
istället för citationstecken väljas kombinationen av indrag och mindre stil. Av nothän-
visning skall klart framgå varifrån citatet är hämtat. Det kan vara praktiskt att moder-
nisera gammal stavning och interpunktion. Detta skall i så fall framgå av noten eller
påtalas en gång för alla i förord eller inledning. Citat på andra språk än engelska skall
översättas, antingen i texten efter citatet eller i en not. Citat inom citatet markeras med
enkla citationstecken. Vill man utesluta ointressanta ord i citatet markeras detta med
[…]. Om en eller flera meningar utesluts används [---]. På samma sätt markeras egna,
förtydligande, tillägg: ”Aldrig har så många [brittiska folket] haft så få [RAF-pilo-
terna] att tacka för så mycket.” Klammer används därför att citat kan innehålla egna
parenteser. Observera att det avslutande citationstecknet sätts efter punkten om en hel
mening citerats, annars före punkten

Citat skall förekomma sparsamt i historievetenskaplig text. Att ha med långa citat
för att ange tidsfärg , att berätta för läsaren vilket arbetsamt material man haft att bear-
beta, eller liknande ovidkommande skäl, är en styggelse. Källtexterna skall möta läsa-
ren i bearbetad och analyserad form, inte ”tala för sig själva”.

Nothänvisningar
En ständigt återkommande fråga är vilka faktapåståenden som måste notbeläggas. Ge-
nerellt kan sägas att alla faktapåståenden som inte kan karaktäriseras som  vedertagen
kunskap eller handbokskunskap bör ha en nothänvisning. Vid osäkerhet är det klokast
att notbelägga. Sak samma gäller ovanliga ord eller komplicerade begrepp. Misstänker
man att en normalbegåvad läsare inte känner till dessa ord skall de förklaras – i texten
eller i en not.

Hur skall då detta tekniskt gå till? Internationellt skiljer vi mellan två dominerande
system för hänvisningar: Harvardsystemet och Oxfordsystemet. Det förstnämnda an-
vänder parenteser i texten med mycket knapphändigt innehåll – som regel författarens
efternamn och utgivningsår och ibland, men långt ifrån alltid, en sidhänvisning. Vill
man veta mera om verket går man till referensförteckningen. Fördelen med detta sy-
stem är att hänvisningen kommer direkt utan förmedling av ett nottecken. Nackdelarna
är att texten trasas sönder av parenteserna samt att informationen tenderar att bli
knapphändig. Vidare omöjliggöres i praktiken resonerande text i noten eller förklar-
ingar av begrepp etc.

Vi vill därför starkt förorda en konsekvent tillämpning av Oxfordsystemet. Syste-
met skall i det följande beskrivas.

Nottecknet placeras efter styckets slut om det avser ett faktapåstående och det är
uppenbart vilket, annars vid den aktuella meningens slut. Om ett ord eller begrepp
skall förklaras sätts nottecknet i anslutning till detta. Om faktauppgifter i ett helt kapi-
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tel hämtats från ett och samma verk, och uppgifterna är av bakgrundskaraktär, kan det
vara praktiskt med en enda not: ”Om inte annat sägs har alla fakta i detta kapitel häm-
tats från xxxxx.” Nottecknet placeras då i textens början, efter första stycket eller för-
sta meningen. Nottecken i rubriken bör undvikas, om inte annat så av estetiska skäl.

Fotnoter eller slutnoter är en smaksak. De förstnämnda placeras längst ned på si-
dan, de senare i slutet av kapitlet eller uppsatsen. Fotnoten är mest läsarvänlig efter-
som det räcker att flytta blicken till sidfoten istället för att bläddra. På skrivmaskinens
tid var systemet med fotnoter layoutmässigt komplicerat. Med de moderna ordbehand-
lingsprogrammen har de problemen försvunnit, varför fotnoter är att föredra.

Nottexten skall innehålla nödvändig information men inte mer. Första gången ett
verk hänvisas till är det vanligt att man ger fullständig information. Handlar det om en
artikel i en tidskrift där referensförteckning inte förekommer är detta nödvändigt, an-
nars är det lika korrekt att redan från början använda sig av den starkt förkortade me-
tod som längre ner anges. Exempel:

Jan-Olov Jansson, Arbetsorganisationen vid Motala verkstad 1822-1843: Den engelska
tiden (Stockholm, 1990), s. 16f.

Kommentar: Författarens förnamn anges om de är kända. Observera att förnamn
alltid skrivs före efternamn om inte namnet ingår i en alfabetiskt ordnad uppräkning,
exempelvis en referensförteckning. Bokens titel och ev. undertitel kursiveras. Använd
alltid kolon och stor bokstav vid övergång från huvudtitel till undertitel. Inom parentes
anges utgivningsort och årtal med komma emellan. Siffran 16 anger vilken sida det
gäller och f anger att även nästa sida, sidan 17, berörs. Observera att om förkortningen
ff används får max. fem sidor avses annars anges sidintervallet.

Följande gånger hänvisning sker till detta verk räcker det med minsta möjliga text:
Jansson, s. 45
eller, om noterna följer på varandra,
ibid., s. 45
Skulle det finnas någon mer Jansson i referensförteckningen tas förnamnet med och
skulle nämnda Jan-Olov Jansson ha mer än en titel i förteckningen kan relevant utgiv-
ningsår komplettera.

Andra exempel på nothänvisningar

1. Mer än tre författare:
James K. Mills, m.fl., The Lowells and Their Seven Worlds (Boston, 1853).
Kommentar: Är författarna 1-3 stycken skrivs alla namnen ut.

2. Ederad volym:
Svante Beckman, ed., Teknokrati, arbete, makt (Stockholm, 1990).

3. Bok som ingår i en serie:
Torgny T. Segerstedt, Den akademiska friheten under frihetstiden, Skrifter rörande
Uppsala universitet, C. 22 (Uppsala, 1971)
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4. Uppsats i en antologi:
Inga Brandell, ”Teknikdeterminism och arbetarautonomi”, i Teknokrati, arbete,
makt, ed. Svante Beckman (Stockholm, 1990).
Kommentar: Observera att uppsatsen sätts inom citationstecken medan bokens titel
kursiveras.

5. Uppsats eller artikel i tidskrift:
Lars Strömbäck, ”Detektiven som vetenskapsman”, Tvärsnitt 1999:3.

6. Ett arbete som använts i en senare upplaga:
Ingvar Andersson, Sveriges historia (1943), 6. uppl. (Stockholm, 1964)

7. Ett översatt arbete:
John Le Carré, Nattjänst (1993), sv. övers. (Stockholm, 1995)

8. Ett arbete i flera volymer:
Ernest Baker, History of the English Novel, 10 vol. (New York, 1924-39), III.

9. Opublicerad studentuppsats:
Anders Grahn, Rekrytering och utbildning av tekniker vid Göta kanalbolag och
Motala verkstad åren 1810-1839, C-uppsats i historia, Linköpings universitet, 1975.

10. Tidning:
Dagens Nyheter, 25/2 1949.

11. Handskrifter, brev eller andra arkivalier:
Telford till von Platen, 13/10 1808, KB, Baltzar von Platens brevsamling.
Kommentar: Ange vilket arkiv handlingen kommer ifrån - ange serienummer eller
signum om så erfordras. Ingår detta i ett större arkiv anges även detta, liksom var
arkivet är deponerat.

12.  Intervju:
Intervju med Axel Pettersson 23/8, 1999.

13. Internet:
Ange nätadress samt datum. Ta dessutom en papperskopia av uppgifterna, eftersom
innehållet på en hemsida snabbt kan ändras.

Referensförteckning
Tidigare använde man sig vanligen av ”Käll- och litteraturförteckning”, d.v.s. man
skiljde på tryckt källmaterial och litteratur. Den som föredrar att fortsätta den traditio-
nen kan naturligtvis göra så. Emellertid, hur man avser att använda sitt material fram-
går annars av den diskussion som skall föras i uppsatsens inledningskapitel, varför det
inte behöver markeras i denna förteckning, vars syfte primärt är att berätta var läsaren
kan finna materialet. Vi vill därför förorda följande enkla modell:
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REFERENSFÖRTECKNING

Otryckt Arkivmaterialet presenteras under resp. depå i fallande betydelseord-
ning, exempelvis: RA, KB, VaLA, Linköpings kommunarkiv, privata
arkiv o.s.v. Ev. intervjuer presenteras här.

Tryckt Här presenteras allt tryckt material med författarnas efternamn i bok-
stavsordning. Flera verk av samma författare placeras i kronologisk
ordning. Saknas författar- eller utgivarnamn eller har verket tre eller
flera författare, och ingen står som redaktör, gäller första bokstaven i
titeln (ej bestämda eller obestämda artiklar). Detta gäller även tidningar,
riksdagstryck o. dyl.

Kommentar: Allt material som på något sätt använts i uppsatsen skall redovisas här
och det skall redovisas på så sätt, att läsaren inte skall ha några problem
att återfinna materialet. Ta å andra sidan inte med material som inte an-
vänts. Ev. uppdelning av materialet inom resp. huvudkategori må göras
men är sällan nödvändig på uppsatsnivån.

Tabeller och diagram
Tabeller och diagram kan underlätta analysen av kvantitativa data. Följande bör dock
författaren tänka på:

•  Placera tabellen eller diagrammet i anslutning till den analyserande texten. Allra
bäst är det om figuren kan placeras högst upp på sidan med den kommenterande
texten under. Detta gäller för övrigt även bilder, kartor o. dyl.

•  Över tabellen eller diagrammet skall finnas en rubrik som klart utsäger vad som
avses.

•  Det skall finnas en egen och tydlig källhänvisning nertill.
•  I undantagsfall,om antalet är stort, kan det vara motiverat med en särskild tabell-

eller diagramförteckning i början av uppsatsen. Resp. figur skall då numreras.

Kom ihåg att en tabell eller ett diagram bara är rådata ordnade efter vissa statis-
tiska/matematiska principer. De talar inte för sig själva – de måste tolkas och analyse-
ras.

Bilagor
Det som inte bör vara med i den löpande texten men ändå kan ha ett intresse för läsa-
ren kan biläggas texten i slutet av uppsatsen. Här bör man vara utomordentligt restrik-
tiv. Via notapparaten och referensförteckningen har vi talat om för läsaren hur han kan
finna materialet om han är intresserad. Det räcker som regel. Fotokopierade sidor ur
husförhörslängder, för att läsaren skall förstå vilka problem författaren haft med att
tolka prästens handstil, är kvalificerat slöseri med papper.
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Bilder i uppsatsen
En bild skall tillföra texten något. Finns den med skall den således analyseras. Bilder
som utsmyckning, för att skapa tidsfärg eller för att bryta av texten skall inte före-
komma. Bilden skall som diagrammet ha en egen källhänvisning. Kontrollera hur bil-
den blir vid kopiering.

Kartskisser
Bra kartskisser är ofta nödvändiga för att orientera läsaren i rummet. Rensa bort onö-
dig information och eftersträva tydlighet. Nordpil och någon form av skala bör finnas
på alla kartskisser. Även här, kontrollera resultatet efter kopiering.

Gamla mått och vikter
Bör genomgående omräknas till metersystemet. Konsultera de speciella handböcker
som finns i ämnet, exempelvis: Sam Owen Jansson, Måttordboken (Stockholm, 1995).

Gamla mynt
Att försöka räkna om gamla mynt till kronor och öre är för det mesta ganska poänglöst
även om index används. Om penningsummor anges i uppsatsen vill läsaren som regel
veta vilken köpkraft dessa representerade i sin tid. Jfr. till exempel med vad en daglö-
nare hade i ersättning eller vad en folkskollärare tjänade per år. Subventionerade varor
och tjänster eller personer med kombinerad kontant- och naturalön är dåliga jämförel-
seobjekt. De årliga markegångstaxorna kan med fördel användas eller handböcker
som: Lars O. Lagerqvist & Ernst Nathorst Böös, Vad kostade det? (Stockholm, 1999)
eller Lennart Jörberg, A History of Prices in Sweden (Lund, 1972)

I undantagsfall, exempelvis tidigmedeltida lagtexter, har köpkraften en underord-
nad betydelse medan bötesbeloppens symboliska och/eller relativa betydelse övervä-
ger, vilket givetvis förutsätter en annan typ av analys.

Språkbehandling
Använd ett klart, enkelt och korrekt språk. Undvik historiskt presens om förfluten tid.
Beträffande kommatering, avstavning m.m. - ha alltid Svenska språknämndens för-
träffliga Svenska skrivregler till hands. Där finns allt man behöver veta. Ett avancerat
rättstavningsprogram på datorn är bra men kan aldrig ersätta en noggrann och kritisk
genomläsning. Engagera hänsynslöst föräldrar, syskon, äkta och oäkta makar, vänner
och bekanta. Ju fler som läser texten i manuskript desto fler felaktigheter, oklarheter,
logiska kullerbyttor etc. kommer att kunna rättas till innan tryckningen.

Har längden någon betydelse?
En av de ”eviga frågorna” när det gäller uppsatsskrivandet rör sidantalet. Har uppsat-
sens storlek någon betydelse? Ja, visst har den det. Uppsatsens längd har med forsk-
ningsuppgiften att göra, det vill säga forskningsuppgiften ska formuleras på ett sådant
sätt att den låter sig lösas inom ramen för kursen. En B-uppsats på flera hundra sidor
må vara utomordentligt välskriven men rimmar illa med nivån på uppgiften och den
tidsram som finns för arbetets utförande.
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Längden på uppsatsen har därför betydelse, även om några exakta angivelser ald-
rig kan ges. Vid historieämnet i Linköping rekommenderar vi att en B-uppsats bör om-
fatta 15-30 sidor, en C-uppsats 35-50 sidor och en D-uppsats c:a 25-30 sidor. Inom
dessa sidor bör rimligtvis forskningsuppgiften på respektive nivå och med de olika
karakteristika som följer med nivåerna kunna lösas. Den som till exempel skriver en
C-uppsats på dryga femtontalet sidor har därför förmodligen alltför magra källor eller
formulerat sin uppgift alltför snävt för att kraven på en C-uppsats skall kunna uppfyl-
las. Den som råkar ut för det omvända, och betydligt vanligare förhållandet – det vill
säga att uppsatsen tenderar att svälla utöver de angivna ramarna - bör betänka att ”i
koncentrationen återfinns mästaren”.

Engelsk rubrik och biblioteksblad
För uppsatsförfattare på C- och D-nivåerna tillkommer ytterligare formaliakrav. Upp-
satsen ska, om den nu inte är skriven på engelska, även förses med en engelsk titel.
Samtidigt ska också ett ifyllt biblioteksblad inlämnas tillsammans med den färdig-
skrivna uppsatsen. Detta s.k. abstract fyller i huvudsak en arkiveringsfunktion, som
ska underlätta för andra studenter och historieintresserade att kunna skaffa sig infor-
mation om Ditt uppsatsarbete. Mer information om detta får Du i samband med att
uppsatskurserna på C- och D-nivå introduceras.

En avslutande kommentar
Att skriva uppsats är någonting man lär sig genom övning. Det kan enkelt uttryckas,
att man lär sig skriva genom att skriva. Teori- och metodundervisningen i historia,
uppsatskurser, seminarier och handbokslitteratur syftar till att underlätta denna
lärdomsprocess. Det är vår förhoppning att även denna text skall tjäna detta syfte.
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