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Vad är ett "paper"?
Detta inlån av ett anglosaxiskt uttryck för "seminarieutkast", "konferensbidrag", "hemtenta",
"självständigt arbete", "uppsats" osv, använder vi på MKV som uttryck för en självständig
text från studentens sida, vilken ibland utgör examinationskrav på litteraturkurser på de högre
nivåerna (främst C- och D-kurserna, liksom på doktorandkurser).
Din inläsning av litteraturen i den teoretiska specialiseringen skall redovisas i ett paper om
ca 6-8 sidor - om ni är två som skriver tillsammans bör uppsatsen vara ca 8-10 sidor.
Uppsatsen presenteras muntligt vid ett avslutande seminarium såsom framgår av schemat.
Innan dess skall ett ex inlämnas till den lärare som ansvarar för den specialisering du valt och
du skall ha laddat upp ditt paper på intranätet. Varje paper tilldelas sedan en opponent som
leder diskussionen vid slutseminariet. Givetvis förväntas även övriga seminariedeltagare ha
läst de papers som ska ventileras och delta i diskussionen av det.
Hur skriver man då ett paper, som skall utgöra en litteraturöversikt på 6-8 sidor, vilken
redovisar litteraturinläsning på ca 450 sidor?
Tre punkter som summerar våra råd:
1. Gör en kort inledning där ditt avgränsade område eller ditt valda problem presenteras. Det
kan gärna men måste inte anknyta till den C-uppsats som du eller ni planerar. Ange alltså vad
du tänker skriva om i den följande texten. Formulera t ex tre, fyra frågor som har väckts vid
din läsning av litteraturen eller ange de aspekter som du hade med dig in i läsningen från dina
C-uppsatsplaner (max 1 sida).
2. Själva litteraturgenomgången (4-6 sid). Kommentera texterna med utgångspunkt i de
övergripande frågor eller aspekter som du angett i inledningen. Ditt paper bör alltså inte bli ett
försök att sammanfatta allt viktigt som tas upp på de 400-500 sidorna, utan snarare bli en text
som belyser hur vissa problem och aspekter behandlas, diskuteras eller studeras av olika
författare. Vad är de eniga eller oeniga om? Hur och varför skiljer de sig? Kan det förklaras
teoretiskt eller utifrån metodologiska prioriteringar? Eller har det med politik att skaffa, eller
med akademisk hemvist? Du får men måste inte ta ställning, när du finner uppenbara
skillnader i synsätt; men det är väsentligt att du påvisar dem, liksom att du visar på de likheter
i synsätt som du funnit. Texten kan eventuellt utformas som ett utkast till litteraturöversikt i
den av dig eller er tänkta eller planerade C-uppsatsen. Använd de regler för citat och referat
som finns angivna i "Anvisningarna" (C-uppsatsen).
3. En kort avrundning där du sammanfattar de slutsatser som kan dras av
litteraturgenomgången (max 1 sida). Vi ställer vanliga krav på begriplighet, rubriker och
underrubriker samt på litteraturreferenser även på detta paper (se "Anvisningarna").
Lycka till!

