
Anvisningar för presentation 
och opponering

En liten guide för presentation och 
opponering av kandidat- och 

magisteruppsatser



Idén med uppsatsskrivande

• Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.  
att träna vetenskapligt tänkande, skrivande och 
argumentation

• Seminarierna är inlärningstillfällen som bygger 
på en kritisk diskussion bland deltagarna. 

• Därför är det viktigt att alla (inte bara 
respondent och opponent) deltar aktivt och 
kommer till seminarierna väl inlästa och 
förberedda!



Respondentens uppgifter

• Ska i god tid innan seminarietillfället visa upp sin 
uppsats för handledaren för att få klartecken för 
presentation

• Viktigt att man delar ut uppsatsen i god tid (en 
vecka) åt alla deltagare, så att alla hinner läsa (ta 
även med ett par extrakopior till presentationen!)

• Respondenten ska presentera sin uppsats på ett 
sakligt och sammanfattande sätt, samt svara på
de frågor och bemöta den kritik som uppsatsen 
eventuellt föranleder bland deltagarna



Uppsatsens presentation (1)

• Först kontrollerar respondenten att alla fått 
uppsatsen (man bör för säkerhetens skull ha 
med sig ett antal extrakopior av uppsatsen)

• Sedan presenterar respondenten titeln och 
tematiken för uppsatsen samt ger en kort 
motivering till valet av ämne (ca 5 min.)

• Därefter presenteras kort syftet, de centrala 
teoriutgångspunkterna, tillvägagångssättet och 
de centrala resultaten (ca. 10 min.), varefter man 
ger över ordet till opponenten 



Uppsatsens presentation (2)

• En bra presentation är kort, kärnfull och 
intresseväckande! Helst ska presentationen göras 
utan att man ens ser eller bläddrar i texten.  

• Man kan använda bilder, figurer, tabeller eller 
andra illustrationer som hjälp om man vill, men 
man bör meddela handledaren om detta i förväg

• OBS! Presentationen får inte gå ut på att man 
läser upp sin text/eller valda textstycken för de 
andra; man ska utgå från att alla läst texten!



Vad är det centrala i 
opponeringen?

• Att ge författaren (respondenten) och de övriga 
deltagarna en genomgående bedömning av 
uppsatsen i en god, uppbyggande anda 

• Viktigt att man är kritisk, men denna kritik ska 
vara konstruktiv (t.ex. så att man ger 
alternativa förslag till hur vissa saker kunde ha 
gjorts, tipsar om källor, diskuterar material- och 
metodval m.m.)

• Kom ihåg! Det centrala är inte att hitta stavfel 
utan att bedöma uppsatsen som helhet!



Opponentanförandet
• Först görs en kort sammanfattning (ca 5 min.) av 

uppsatsens tematik, syfte och centrala resultat 
(man kollar i princip att man förstått respondentens 
text och avsikter rätt..)

• Därefter börjar detaljgranskningen, varvid 
opponenten går igenom uppsatsen och lyfter fram 
dess fördelar och brister samt ger förslag till ev. 
alternativa lösningar (ca 15 min.) 

• Avslutningsvis avger opponenten sin slutplädering
(slutbedömning, slutintryck) och presenterar 2-3 
diskussionsfrågor på basis av uppsatsen som 
diskuteras bland de närvarande (ca 5 min).



Opponentens checklista (1)

1) Är rubriken (socialpolitiskt) relevant och är den  
överensstämmande med innehållet? 

2) Är problemformuleringen (dvs. syftet och de mer 
specifika frågeställningarna/hypoteserna) klart 
presenterade och teoretiskt förankrade?

3) Är innehållet sakligt och logiskt disponerat, finns 
det en ”röd tråd” genom uppsatsen? 

4) Hur väl har författaren presenterat och motiverat 
sin metod, sitt datamaterial och urval?



Opponentens checklista (2)
5) Är metodanvändningen saklig, liksom sättet att 

behandla ämnet empiriskt (dvs. hur man 
inhämtat, analyserat och tolkat informationen)?

6) Vilka är de centrala resultaten, är författarens 
slutsatser väl underbyggda och tillförlitliga? 

7) Vilka är möjligheterna till generalisering, på vilka 
sätt ökar resultaten våra kunskaper om ämnet?

8) Vilka återkopplingar görs mellan resultaten och 
teorin (bekräftas eller omkullkastas det vi vet om 
saken från förr?)



Opponentens checklista (3)

9) Hur är det tekniska utseendet (form, längd, språk 
m.m.), är det lätt att läsa och förstå vad författaren 
menat?

10) Opponenten ska anteckna ev. stavfel, 
grammatikfel, hänvisningsfel etc. på en separat 
lista som ges till respondenten efter 
genomgången



Tumregler för det ideala seminariet

• Total tid för en uppsatsgenomgång ca 45 
minuter (varav presentation ca 15 min., 
opponering ca 25 min. och allmän diskussion ca 
5 min.) 

• Alla deltar aktivt; förutom respondenten och 
opponenten bör varje deltagare komma med 
åtminstone en egen kommentar

• Atmosfären är positiv och uppbyggande



Till sist....

• Kom ihåg att seminarierna är inlärningstillfällen; 
det viktigaste är egentligen inte själva 
slutprodukten, utan hur man kommer sig dit och 
vad man lär sig på vägen..

• Kom ihåg den konstruktiva kritiken! Den kritiska 
granskningen är central i all forskning; man ska 
för den sakens skull inte vara ”elak” och fungera 
endast som ”felfinnare”, utan sträva efter en 
balanserad och konstruktiv bedömning
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