
Krav… 



Universitetskanslerämbetet – magisteruppsats 
(Jfr. kursplaner för resp. kurs) 

 förtrogenhet med områdets grunder, inbegripet 
vetenskapliga perspektiv, relevant material, teorier och 
begrepp. 

 fördjupade kunskaper inom någon specifik del av 
området. 

 kännedom om samt förmåga att behandla och 
diskutera tidigare forskning med relevans för 
frågeställningen. 



 förmåga att presentera, motivera och tillämpa 
adekvata metoder 

 förmåga att söka, samla, kritiskt värdera och tolka 
relevant information och material. 

 ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. 
 förmåga att identifiera och formulera en 

frågeställning. 
 

 



 genomföra en uppgift genom att tillämpa ett adekvat 
vetenskapligt ramverk, på ett sätt som präglas av ett 
sammanhang mellan frågeställning, resultat och 
slutsatser. 

 förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och klar 
text som uppfyller relevanta krav på formalia. 

 förmåga att inom området göra bedömningar och 
motiveringar med hänsyn till relevanta vetenskapliga 
aspekter. 



 förmåga att inom området göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter, 
inbegripet förmåga att göra relevanta kulturella och 
historiska kontextualiseringar. 



 
 
 
 
 
 
 
Om att förstå människor eller företeelser i 
historien 

 Vidmakthålla öppenhet inför flera perspektiv eller 
dimensioner vid inläsningen/författandet/förståelseprocessen 

 
 Undvika förenkling eller stereotyper (försköningar eller 

karikatyrer) som lätt framkommer i förespråkarens eller 
kritikers framställningar 

 
 Den svåra neutraliteten? Vetenskaplighet? 
 
 Hur skall man tolka sin egen historia? Var står jag som läsare? 

Vem har tolkningsföreträde? Vad vill man betona, vad vill 
tonas ner? 

 



 = Reflektion kring historieskrivarens och läsarens historiesyn 
 

 Vad driver historien?  
 
 Fakta/Tolkning? 

 
 Finns det skeenden eller historisk fakta som man kan ”upptäcka” 

eller endast i varje tid ”skapar” på nytt genom sin egen tids 
tolknings- eller förståelsehorisont? 
 

 ”Frågorna leder in i epistemologiska överväganden och landar så 
småningom i såväl antropologiska som kosmologiska 
ställningstaganden” (Lejon) 

 





Frågor/Tankar inför/under inläsningen 
 Vem är författaren (bakgrund, inriktning, verksam, övrigt 

författarskap) 
 

 Vem skrivs texten för? 
 

 Varifrån har författaren fått sin information? Bruk av 
källor? Vilket urval? Med vems glasögon läser vi? 
Källkritiska perspektiv.  
 

 Vad tas med i historieskrivningen? Vems historia berättas? 
Vem har tolkningsföreträde?  
 
 
 



 Vad sägs inte?/Vad utelämnas? 
 
 medvetet/omedvetet/av tradition…), 

objektivitet/subjektivitet, sakligt/osakligt, 
beskriva/skapa, inifrån/utifrånperspektiv. Källkritiska 
perspektiv. Underifrån/”Ovanifrån” (folkets/kungarnas 
historia?) 

 
 Språkbruk? Samma ord – olika betydelser (medeltiden 

lång och heterogen) 
 



 Finns det något som utelämnas för att stärka en eventuell tes? 
 
 Hur presenteras historiens ”förlorare” (exempelvis Arius, svenska 

katolikerna under reformationstiden) 
 
 Vilka teman som lyfts fram. Hur? Varför? Drivs någon tes? 
 
 Relation till tidigare forskning/andra framställningar inom 

ämnet? 
 
 Den enskilde personens betydelse i historiska skeenden och 

relation till tidsandan/förändringar (etc. Konstantin, Augustinus 
Luther, kvinnor… Vilken Konstantin? Vilken Luther? etc. Hur 
utses ledarna?)  
 



 De kristnas förhållande till omgivningen. Tron i 
samspel/konflikt med omgivande tänkande?  
 Exempel: Helleniserades kristendomen eller kristnades 

hellenismen? Germaniserade kristendomen eller kristnades 
germansk tradition? Europeisering på missionsfälten?), 
judarna 

 
 Är argumentationen/presentationen övertygande?  
 
 Några (övriga) styrkor respektive svagheter i 

framställningen. 
  
 Beskrivning och/eller värdering? 
 



 Vad i framställningen väcker intresse för fördjupade 
studier? 

 
 Väntat/Oväntat ...i historien…i tolkningshistorien…i 

den egna läsningen. 
 Exempelvis luthersk (Chemintz)-ortodox dialog 

(Patriarken Jeremia II). Utmaningar? 
 



 Att lära av historien: ideal (”They are still our teachers”), 
förfallsteorier (J H Yoder)…utvecklingsoptimism (Vi vet bäst!)  

  
 Att lära av teologihistorien. Ideal? (”They are still our 

teachers.”), förfallsteorier… utvecklingsoptimism (Vi vet bäst!) 
Förhållande till Bibeln. ”Västskristnas” förhållande till öst? 
Teori/Praktik (”Teolog är den som ber, den som ber är 
teolog”…askes/livsstil…) Modeller för andligt ledarskap: 
klerikal/asketisk, formellt/informellt 

 
 Vad lär vi av att läsa historieskrivarnas olika typer av 

framställningar? Hantverket, översikter, specialstudier, populära 
verk.  
 



 Att kontinuerligt öva det analytiskta betraktelsesättet 
 

 Metodfrågor! 



Se studiehandledningen: ”En litteraturpresentation kan 
innehålla en redogörelse för följande frågor” (jfr. ovan):  
 
 Vilken bok har du läst?  
 Vem är författaren (bakgrund, inriktning, verksam, övrigt författarskap) 
 Vem skrivs texten för?  
 Varifrån har författaren fått sin information? Bruk av källor? 
 Vems historia berättas? Vem har tolkningsföreträde? 
 Vilka teman som lyfts fram. Hur? Varför? Drivs någon tes?  
 Metod? Implicit eller explicit? 
 Vad sägs inte? Finns det något som utelämnas för att stärka en eventuell tes? 
 Relation till tidigare forskning/andra framställningar inom ämnet?  
 Är argumentationen/presentationen övertygande?   
 Några (övriga) styrkor respektive svagheter i framställningen.  
 Beskrivning och/eller värdering? 
 Vad i framställningen väcker intresse för fördjupade studier? 
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