
 

CM-seminarium i teoretisk filosofi: information 

  
1. Kursens upplägg  

Vi träffas första gången onsdagen den 20de januari, kl. 14-16 (2-1022) för ett planeringsmöte 

om seminariets innehåll. Då bestämmer vi också upplägget för resten av terminen. Därefter 

har vi möten då det är ventileringar, och vi kommer också ha andra gemensamma möten då 

vi bland annat diskuterar utdrag och utkast av de uppsatser som studenter arbetar på, samt 

annat material som är relevant för uppsatsskrivandet. 

Ett nytt möte äger rum några veckor därefter. Till detta andra möte ska studenten ha bestämt 

sig för ett uppsatsämne. I början av terminen ska varje student också få en handledare (se 

avsnitt 4 nedan). Seminarieledaren hjälper dig gärna med detta. I takt med att uppsatserna blir 

färdiga så ventileras de (se avsnitt 5 och 13). Kallelse till möten sänds av läraren via e-post.  

 

2. Lärare  

Ansvarig lärare på denna delkurs för året 2016 är Pauliina Remes. E-postadress: 

pauliina.remes@filosofi.uu.se  

 

3. Litteratur  

En mycket användbar bok för uppsatsskribenter i filosofi är Sven Ove Hansson, Verktygslära 

för filosofer, tredje upplagan, Bokförlaget Thales, 2010.  

 

4. Handledning  

Handledningens uppläggning planeras av handledaren och studenten i det enskilda fallet. I 

regel består handledningen av ett antal möten, där studenten och handledaren diskuterar 

uppsatsens inriktning och där handledaren ger synpunkter på studentens uppsatsutkast. Om 

en student upplever att handledningen inte fungerar som den ska, så kan hon kontakta 

seminarieledaren om problemet. 

 

5. Examination  

Delkursen examineras genom att studentens uppsats ventileras på ett uppsatsseminarium. Vid 

detta seminarium finns en utsedd ”opponent”, vars uppgift är att redogöra för innehållet i 

uppsatsen samt framföra frågor, synpunkter och invändningar, som uppsatsförfattaren i sin 

tur skall besvara. Varje student ska dessutom opponera på en uppsats. Färdiga uppsatser 

skickas via e-post till läraren i god tid innan den ska ventileras (minst en vecka innan).  

 

mailto:matti.eklund@filosofi.uu.se


6. Formalia  

Längden på en C-uppsats bör ligga kring 25 sidor och längden på en magisteruppsats bör 

ligga kring 40 sidor (men notera att detta är grova riktlinjer – diskutera gärna längd med 

handledare och seminarieledare). Den ska vara skriven med teckensnittsstorlek 12, 

radavstånd 1,5. Detta sidantal är i allmänhet lagom för att uttrycka det idéinnehåll som krävs 

av en godkänd uppsats. Någon undre gräns finns inte, men normalt krävs i en C-uppsats 

minst 15 sidor för att man skall kunna uppnå lämplig grad av fördjupning. Uppsatsen skall 

vara försedd med sidnumrering. (Vad gäller längd på andra uppsatser så diskutera detta med 

din handledare och med seminarieledaren. Det är av olika anledningar svårt att säga något 

som både är informativt och allmängiltigt.) 

7. Disposition  

På uppsatsens första sida skall uppsatsens titel, författarens namn, nivå på uppsatsen 

(C/magister/master), termin, samt universitet och institution vara klart angivet. En uppsats 

bör innehålla en inledning där uppsatsens ämne, syfte och huvudfrågeställning tydligt 

formuleras. Dessutom bör författaren i inledningen kortfattat sätta in frågeställningen i ett 

större filosofiskt sammanhang. Det är också önskvärt med ett kortare stycke där författaren 

redogör för uppsatsens uppläggning (dvs vad som händer i de olika avsnitten). Därefter 

placeras uppsatsens huvuddel, indelad i olika avsnitt med underrubriker.  Dessutom bör 

uppsatsen innehålla en sammanfattning, där författaren klart och kortfattat redogör för vad 

han/hon gjort i uppsatsen, och knyter an till frågeställningen som formuleras i inledningen. 

Vidare bör det finnas en källförteckning, som anger den litteratur författaren kommenterar 

eller refererar till. (Hur en källförteckning lämpligen ser ut beskrivs exempelvis i 

Verktygslära för filosofer, se ovan.)  

 

8. Definitioner, citat och fotnoter  

Dessa spelar en viktig roll i vetenskapligt uppsatsskrivande. Funktionen hos citat och fotnoter 

är framför allt att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera att författaren korrekt 

återgivit andras påståenden och resonemang. Det är viktigt att vara konsekvent när det gäller 

citatteknik och fotnoter. Anvisningar ges exempelvis i Verktygslära för filosofer, avsnitt 21–

24.  

 

Funktionen hos definitioner är framför allt att undanröja vaghet och flertydighet, så att 

läsaren enkelt kan förstå vad författaren menar. Tekniska termer, eller termer som kan antas 

ge upphov till missförstånd, bör definieras. Överdrifter är bättre än underdrifter när det gäller 

detta krav. Se Verktygslära för filosofer, avsnitt 9.  

 

9. Kriterier för bedömning av uppsatser  

Vid bedömningen beaktas exempelvis följande punkter:  

1. Är språket klart, korrekt och stringent?  

2. Har uppsatsen ett väl avgränsat ämne?  

3. Har uppsatsen ett klart formulerat syfte?  



4. Lyckas studenten uppfylla detta syfte? Har de frågor som ställs blivit besvarade och är 

slutsatserna välunderbyggda? 

5. Är citaten korrekta? Är litteraturhänvisningarna fullständiga och referenslistan korrekt?  

6. Visar uppsatsförfattaren förtrogenhet med den relevanta litteraturen? Hanteras bibliografier 

och andra vetenskapliga hjälpmedel med tillräcklig säkerhet? Är det framtagna källmaterialet 

eller annat empiriskt material tillräckligt och relevant, och hanteras det källkritiskt?  

7. Har uppsatsen en adekvat disposition?  

8. Ger uppsatsförfattaren prov på metodologisk och teoretisk medvetenhet? Visar uppsatsen 

på författarens förmåga att identifiera intressanta idéer i det valda ämnesområdet?  

9. Är terminologin genomtänkt och konsekvent? Definieras de termer och begrepp som 

kommer till användning?  

10. Är uppsatsförfattaren självständig i sin argumentering och i sin tolkning och bedömning 

av de texter som granskas?  

11. Visar han/hon prov på kritisk distans till sina egna och andras resonemang, och markerar 

han/hon vad som är referat och vilka ståndpunkter som är hans/hennes egna?  

 

Givetvis är substantiella aspekter som har att göra med det filosofiska innehållet viktigare än 

formalia i betygsättningen, men samtliga ovannämnda kriterier är i princip aktuella och bör 

således tas i beaktande av författaren. 

  

10. Fusk 

 

Givetvis får man inte göra sig skyldig till plagiat eller annat slags fusk. Information om vad 

som utgör fusk finns på filosofiska institutionens hemsida. 

 

11. Att välja ämne  

Teoretisk filosofi är ett brett ämne, och det finns många specialområden varifrån man kan 

hämta ämnet för sin uppsats. Till exempel kan man välja att arbeta med frågeställningar inom 

metafysik, kunskapsteori, språkfilosofi, filosofihistoria, vetenskapsteori, logik, fenomenologi, 

hermeneutik m.m. Det finns en tämligen stor öppenhet från institutionens sida när det gäller 

ämnesval, och vi försöker att tillmötesgå studenternas intressen så långt som möjligt. En 

förutsättning är dock att det finns handledarkompetens för det valda uppsatsämnet vid 

institutionen. Därför skall ämnesvalet ske i samråd med läraren.  

Det är inte ovanligt att arbetet drar ut på tiden då studenten har svårt att bestämma 

uppsatsämne. Ofta är man är rädd för att välja något ämne som man befarar att man kommer 

att tappa intresset för under arbetets gång. I själva verket är det emellertid ofta så att man 

upptäcker det intressanta i den filosofiska frågeställning man väljer, mer eller mindre oavsett 

vilken den är, när man väl börjat undersöka den på djupet.  

 

Det är viktigt att ämnet för uppsatsen inte är för brett. Ett vanligt misstag är att man är så 

ivrig att äntligen få bena upp kniviga frågor som man undrat över, eller att kunna underbygga 

någon personlig övertygelse, att ämnet blir alltför omfattande för att kunna behandlas inom 

ramen för en uppsats. Det är alltså lämpligt att avgränsa uppsatsämnet genom att behandla en 



starkt begränsad mängd litteratur, gärna ett fåtal verk (böcker eller artiklar) som behandlar en 

väl preciserad frågeställning. Ibland får man begränsa sig ännu ytterligare och bara behandla 

en avgränsad aspekt (t.ex. ett visst argument) i anknytning till denna frågeställning.  Man 

visar ofta sina filosofiska färdigheter bättre genom att gå på djupet vad gäller en snäv fråga 

än genom en brett upplagd uppsats. 

Ett praktiskt tips är att börja med att ringa in det allmänna ämnesområde man vill behandla, 

för att därefter – förslagsvis med handledarens hjälp – avgränsa en snävare frågeställning 

inom detta område och hitta litteratur som behandlar denna preciserade fråga. Uppsatsämnet 

blir då inte sällan av karaktären kritisk granskning av resonemanget X hos författaren Y i 

relation till den specifika frågeställningen Z.  

12. Litteratur  

Bra ställen för att hitta litteratur är Philosopher’s Index och JStor (finns bland databaserna på 

http://www.ub.uu.se), Google Scholar (http://scholar.google.com) och PhilPapers 

(http://philpapers.org) samt förstås referenslistor i relevanta artiklar och böcker. Se också 

Verktygslära för filosofer, del I. Vidare är Stanford Encyclopedia of Philosophy en användbar 

resurs. Läraren och handledaren kan också ge vidare tips.  

 

13. Om oppositionen  

Opponentens roll är att redogöra för de centrala delarna i uppsatsen och att med hjälp av 

kritiska frågor och krav på klargöranden få igång en givande diskussion kring uppsatsens 

frågeställning och argumentation.  

 

Uppsatsen sänds ut till alla deltagare via e-post en vecka före seminariet. Observera att det är 

obligatorisk närvaro för alla studenter på seminariet och att alla skall ha läst uppsatsen.  

Ventileringen inleds med att respondenten – dvs uppsatsens författare – får chansen att 

redovisa eventuella misstag och senkomna insikter (detta bör inte ta mer än 5 minuter). 

Därefter börjar opponenten sin framställning med ett sammanfattande referat av uppsatsen. 

Han/hon bör då presentera frågeställningen och sedan kortfattat redogöra för de viktigaste 

argumenten och slutsatserna i uppsatsen. Respondenten får därefter tillfälle att kommentera 

sammanfattningen. Sedan börjar opponenten diskutera uppsatsen kritiskt (i konstruktiv anda). 

Efter varje invändning eller fråga får respondenten svara och de andra seminariedeltagarna 

komma med följdfrågor och kommentarer. När opponenten är färdig lämnas ordet fritt och de 

andra seminariedeltagarna kan ställa frågor som opponenten inte har tagit upp och diskutera 

frågor som uppsatsen väcker. Avslutningsvis får opponenten gärna tillkännage en allmän 

värdering av uppsatsen. När opponenten förbereder sin presentation bör han/ hon tänka på att 

opponentens uppgift till viss del är att se till att det blir en intressant och givande diskussion 

av uppsatsen. Det är också bra om opponenten skickar ett utkast till seminarieledaren några 

dagar innan ventileringen så att seminarieledaren kan ge synpunkter på vad opponenten har 

planerat. 

Efter oppositionen skall respondenten skicka in en slutversion av uppsatsen, och det är denna 

version som betygsätts. Korrigeringar kan då göras, exempelvis utifrån vad som kom upp på 

ventileringen. 


