
Litteratur- och Metodseminarium (T5) 
Syftet med seminariet är en ”halvtidsbedömning” av uppsatserna. Bakgrund, syfte och metod 
inklusive ev statistisk metod granskas och diskuteras som ett stöd för författarna att komma 
vidare med arbetet. 
 
Arbetet lämnas in i Blackboard 22/2 kl 10.00. OBS! Dubbelt radavstånd! Handledaren 
skall ha godkänt att arbetet är färdigt att lämnas in. Detta förutsätter att handledaren i god tid 
innan sista inlämningsdag haft möjlighet att läsa och kommentera arbetet. 
Seminariedeltagarna och seminarieledaren hämtar själva förberedelsematerialet från 
Blackboard. Vt-08 är seminarierna 5/3, 6/3 samt 12/3. Detaljerat schema kommer efter sista 
inlämningsdag.  
 
Seminariet är obligatoriskt och beräknas ta två dagar i anspråk för varje enskild student. För 
godkänt moment krävs förutom närvaro som respondent och opponent ett aktivt deltagande på 
ytterliggare 5 seminarier (dvs sammanlagt 7st seminarier). Examinator skall efter respektive 
seminarium skriftligt intyga närvaron. Intygslistan med deltagande på 5 seminarier lämnas till 
kursansvarig för C-uppsatserna: Anneli Peolsson IHS avd sjukgymnastik, Hälsans hus plan 
12, Campus US. 
Obligatoriskt moment kas tas igen genom närvaro på efterföljande kurs seminarier eller på 
annat sätt efter samråd med kursansvarig. 
 
Till seminariet skall alla ha läst allas arbeten och vara väl förberedda med frågor till 
respondenterna. 
 
Vid seminariet har varje grupp ca 40 min till förfogande. 
 
Strukturen är enligt följande: 
-Respondenterna tar upp ev problem som har uppkommit/ frågor som de önskar få  
synpunkter på. De tar även upp ev rättningar som är av betydelse för förståelsen av arbetet. 
-Opponenterna gör en mycket kort sammanfattning (2-3 min). 
-Opponenterna skall därefter komma med konstruktiv kritik (ca 20 minuter), dvs inte fastna i 
stavfel ed. Opponenterna bör särskilt granska om det finns en röd tråd i arbetet, dvs leder 
bakgrunden fram till syftet och kan metoden leda fram till svar på syftet.  
 
Därefter öppnas seminariet upp för frågor från auditoriet samt seminarieledaren (ca 15 
minuter). 
 
Det är önskvärt om opponenterna efter seminariet lämnar ett exemplar av seminarieversionen 
med frågor/ synpunkter nedskrivna till respondenterna.  
 
 
 
Kursansvarig är Anneli Peolsson, E-mail: Anneli.Peolsson@ihs.liu.se 


