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Att skriva kandidatuppsats på CTR

Att skriva examensarbete för kandidatexamen på CTR innebär en hel del enskilt arbete, 
men också möten med din handledare och seminarier tillsammans med andra kursdelta-
gare. Här får du information om de olika delar i uppsatsarbetet som är gemensamma för 
alla som skriver kandidatuppsats i religionsvetenskap och teologi.

SEMINARIER
När du skriver kandidatuppsats deltar du under
terminen i ett uppsatsseminarium. I seminariet får du
hjälp att planera ditt uppsatsarbete. Du får också öv-
ning i att använda metoder och formalia som är rele-
vanta för den specialisering inom vilken du skriver din 
uppsats. Dessutom introduceras du till bibliotekets 
resurser och till den digitala publiceringen av uppsatsen.
    I seminariet träffas du och andra uppsatsskrivare 
cirka tio gånger under terminen. Träffarna är obli-
gatoriska, vilket betyder att du måste ha deltagit 
vid minst åtta tillfällen för att ha fullgjort kursen.
    Seminariet leds av någon/några av CTR:s lärare.
Seminarieledaren/-na ser till att du får en handledare
och besvarar allmänna frågor om uppsatskursen.

HANDLEDNING
Du har en handledare med kompetens i den inrikt-
ning som du väljer att skriva din uppsats i. För bästa 
resultat bör du ta kontakt med din handledare så ti-
digt som möjligt under terminen. Det är sedan ditt 
och handledarens gemensamma ansvar att hålla fort-
löpande kontakt medan arbetet med uppsatsen pågår.
    Handledaren läser och ger återkoppling på det som 
du skriver under kursen. Du träffar din handledare vid 
flera tillfällen, som tillsammans motsvarar ca 4 tim-
mar under den termin då du påbörjar uppsatsskrivan-
det. Om du inte skulle bli färdig den terminen, finns 
möjlighet till mer begränsad handledning under en 
andra termin. Därefter är handledningstiden förbru-
kad. Se alltså till att använda handledningstiden väl!
    Två till tre veckor före examinationen gör din handledare 
en preliminär bedömning av om uppsatsen är färdig att 
läggas fram. Handledaren gör inte den slutliga bedöm-
ningen och betygssättningen av uppsatsen, men lämnar 
ett utlåtande till examinator. Se ”Examination” nedan.

EXAMINATION
Examinationen sker vid ett framläggningsseminarium där 
du både försvarar din egen uppsats och opponerar på en 
annan uppsats. Oftast får du opponera på en uppsats inom 
din egen specialisering, men ibland kan framläggningar-
na av praktiska skäl behöva samordnas. Framläggnings-
seminarier anordnas vid fem tillfällen varje läsår: i mitten 

och slutet av höstterminen, i mitten och slutet av vårter-
minen samt vid ett uppsamlingstillfälle i slutet av augusti.

Din handledare hjälper dig att bedöma när uppsatsen 
är redo att läggas fram. Tänk på att det inte bara är 
innehållet i uppsatsen som räknas, utan också dess yttre 
form. Den uppsats som läggs fram skall vara formaterad 
enligt de instruktioner du får av seminarieledaren och 
normalt hålla sig inom omfånget 80 000–95 000 tecken 
med blanksteg, inklusive försättsblad, bibliografi och fot-
noter, men undantaget eventuella bilagor i form av in-
tervju- och enkätredovisningar. För att få lägga fram din 
uppsats måste du ha deltagit i seminarierna (se ovan).
    Framläggningsseminariet leds av en examinator. 
Examinator har gjort en noggrann läsning av din upp-
sats inför seminariet och gör en bedömning av hur 
väl kursmålen är uppfyllda genom din uppsats, din 
redovisning vid framläggningen och din opposition på 
en annan uppsats. Efter framläggningsseminariet tar
examinator del av din handledares synpunkter och ger
dig ett skriftligt utlåtande med sin bedömning. Du får
också veta vad som eventuellt behöver ändras eller
kompletteras för att du skall få ditt betyg.
    Inom en vecka efter att du har fått bedömningen lämnar 
du den slutliga versionen av uppsatsen i pappersformat till 
examinator, som sätter det definitiva betyget. Den inläm-
nade uppsatsen arkiveras. Vi rekommenderar också att du 
publicerar din uppsats elektroniskt i LUP Student Papers.

UTVÄRDERING
Uppsatskurserna på CTR utvärderas genom ett
elektroniskt formulär. En länk till kursvärderingen skickas 
till din studentmail efter kursens slut. Dina synpunkter på 
kursen är mycket värdefulla och mottas med tacksamhet! 
    Om du upplever problem eller har andra tankar kring hur 
kursen fungerar, är du när som helst välkommen att kon-
takta din seminarieledare, studierektor eller studentrådet.

BETYGSKRITERIER
Betygskriterierna utgår från kursmålen. För betyget
Godkänd skall samtliga kriterier vara uppfyllda. För 
betyget Väl godkänd skall samtliga kriterier vara upp-
fyllda och minst hälften bedömas som väl godkända.
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SEMINARIELEDARE 
Tania Norell  

tania.norell@ctr.lu.se

STUDIEREKTOR 
Johan Cato  

johan.cato@ctr.lu.se

STUDENTRÅD 
CTR:s studentråd  

studentradctr@hts.lu.se 
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