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Ordinarie tentamen 

Skriftlig inlämningsuppgift och seminariedeltagande med 
muntlig presentation och opposition 

Moment: 

• Att skriva en liten uppsats (ett ”paper”).
• Att kortfattat presentera uppsatsen på ett slutseminarium i

grupp.
• Att opponera på en annan students uppsats på seminariet.

Allmänna anvisningar 

Uppsatsämne 

Välj ett ämne som faller under något av följande två teman: 

HUR VET MAN DET?  
(Till exempel: Hur vet man att en byggnad är jordbävningssäker? Hur vet man att ett 
visst läkemedel saknar allvarliga biverkningar? Hur vet man att en speciell form av 
diet/kost är sund? Etc.) 

ATT FÖRSTÅ OCH FÖRKLARA 
(Till exempel: Varför ler Mona Lisa? Varför utbröt Andra världskriget? Varför rasade 
”tvillingtornen” i samband med terrorattacken 11 september? Etc.) 

Litteratur 

Använd ett eller flera kapitel i Thuréns Vetenskapsteori för nybörjare (eller 
motsvarande vetenskapsteoretisk litteratur) när du formulerar, avgränsar och analyserar 
ditt ämne. 

Sök upp (minst) en vetenskaplig artikel (publicerad i en fackgranskad tidskrift) som 
behandlar ditt ämne. Redogör för artikeln i din uppsats. 

Övriga källor är valfria. 
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Formalia 

Uppsatsens löpande text, från inledning till avslutning, skall vara ca 4-6 sidor lång. 
Använd er av Times New Roman; teckenstorlek 12 och 1-1.5 i radavstånd.

I inledningen presenterar du ämne, frågeställning, syfte, metod. Avslutningen skall 
innehålla en kort sammanfattning och ev diskussion av dina resultat (vad du kommit 
fram till). 

Uppsatsen skall dessutom vara försedd med: 

 Titelsida – med Lunds universitets emblem, uppsatsens rubrik/titel (och
eventuell underrubrik), ditt namn, kurskod (BASA01)

 Innehållsförteckning
 Litteraturförteckning

Vid hantering av referenser skall du använda antingen Oxfordsystemet eller Harvard-
systemet. 

Viktiga datum: 

3 juli: Indelning i grupper till slutseminariet. Utseende av opponenter. 

5 juli: Ge examinator (Robin Stenwall) och opponenten pappersutskrifter 
av uppsatsen (även om den bara är ett preliminärt utkast). 

7 juli: Slutseminarium. Presentera i korta ordalag uppsatsen (några 
minuter). Opponent lämnar konstruktiv kritik. Allmän diskussion. 

DEADLINE 

10 juli-17 juli: Inlämning av slutgiltig version av uppsatsen till: 
robin.stenwall@fil.lu.se. Pga semestertiden kan resultatet sättas in i Ladok 
tidigast i mitten av augusti.

OBS!  
Om den slutgiltiga versionen av uppsatsen inte blir godkänd, så får du anvisningar av 
examinator om vilka kompletteringar du behöver göra för att uppnå godkänt resultat. 




