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Hållbar utveckling B 2020 | B-uppsats i hållbar utveckling 

Instruktioner för opponering 
 

Under opponeringen, som också är kursens slutseminarium, presenteras och 

diskuteras era uppsatser. Som en form av peer-review är opponeringen ett viktigt 

led i kvalitetsgranskandet och -säkrandet av vetenskapliga arbeten. Efter 

opponeringen har ni möjlighet att arbeta in kommentarerna från opponeringen i 

er slutgiltiga version av uppsatsen. Opponeringen är därför ett tillfälle till att både 

diskutera era uppsatsers vetenskapliga förtjänster (och möjliga brister) och att få 

konstruktiv feedback som hjälper er att göra den slutgiltiga versionen av uppsatsen 

så bra som möjligt. Observera dock att en uppsats som opponeras är i stort sett klar 

– inga större ändringar bör göras som ett resultat av opponeringen. 

 

Förberedelser och genomförande 

Varje uppsats får 25 minuter till sitt förfogande, som leds av opponenten. Innan 

opponenten börjar, har uppsatsförfattaren möjlighet att kort komma med 

eventuella förtydliganden eller nämna eventuella fel som upptäckts i sista minuten. 

Därefter går ordet över till opponenten. Mer detaljerat ser upplägget för 

opponenten ut såhär: 

 

1. Opponenten sammanfattar först uppsatsen, med fokus på syfte, 

frågeställningar, teori och bakgrund, val av metod, resultat och slutsatser. 

Sammanfattningen ska hållas neutral, utan bedömning eller värdering av 

uppsatsen. Eftersom samtliga i gruppen har läst uppsatsen bör denna 

sammanfattning vara mycket kortfattad (max 5 min). 

2. Granska uppsatsen genom att ställa frågor till uppsatsförfattaren. Plocka 

fram två till tre huvudfrågeställningar till uppsatsförfattaren som kan lyftas till 

bredare diskussion, och förbered följdfrågor till dessa ifall svaret skulle vara 

kortfattat. Fokusera på de aspekter du finner centrala i uppsatsen snarare än 

detaljer, se ”Att fokusera på när du förbereder din opponering” längre ner i 

detta dokument. Kommentera också språk och formalia i mån av tid och 

om du finner dessa aspekter betydelsefulla för uppsatsen som helhet, annars 

kan språk och formalia med fördel kommenteras skriftligt direkt i uppsatsen 

(som författaren sedan får ta del av).  (totalt ca 10-15 min)  

3. Övriga i gruppen ger varsin kommentar kring något som de fastnat för i 

uppsatsen. Det kan vara något som var extra intressant, något som man vill 

veta mer om eller ett konstruktivt förslag till förbättring. Tänk på att vara 

kortfattad i din kommentar. (totalt ca 5-10 min för hela gruppen) 
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Du ska alltså främst läsa in dig på den uppsats du är huvudopponent på, men 

också identifiera en dimension i de andra uppsatserna som du finner värd att lyfta 

fram. 

Att fokusera på när du förbereder din opponering (som opponent): 

 Vad handlar uppsatsen om? Vad är dess huvudsakliga syfte och uppfylls 

detta? 

 Är val av metod och material rimliga och relevanta för att besvara 

frågeställningarna?  

 Hur är uppsatsens diskussion och slutsats förankrade i teori och bakgrund? Är 

denna teori/bakgrund relevant? 

 Hur är uppsatsen disponerad och har den en tydlig röd tråd? 

 Vilket är uppsatsens resultat och besvaras frågeställningarna? 

 

Var konstruktiv och saklig i din kritik! Fokusera inte enbart på brister utan lyft fram 

uppsatsens förtjänster och intressanta aspekter du funnit. Formulera dig i huvudsak 

genom frågeställningar och lämna utrymme för uppsatsförfattaren att besvara 

dessa och förklara hur hen tänkt eller ser på saken.  

 

Opponenten lämnar vid opponeringstillfället över ett detaljkommenterat manus till 

uppsatsförfattaren, där eventuella stavfel, korrekturfel eller andra felaktigheter och 

oklarheter lyfts fram. 

Att tänka på när du försvarar din uppsats (som respondent): 

 Se ventileringen som ett tillfälle att lära och förbättra det du skrivit. Med 

andra ord, förklara och motivera de val du gjort i din uppsats, men var också 

öppen för förbättringspotential som opponenten visar på. 

 Ta däremot inte till dig all kritik urskillningslöst utan försök förstå vad 

opponenten menar och överväg sedan om du tycker att det ligger 

någonting i kritiken. 

 Be opponenten förtydliga om du inte förstår kommentarerna. 

 

Gruppindelning 

Opponeringsgrupper bildas utifrån de uppsatser som är inlämnade på 

Studentportalen kl. 08:00 den 1 juni, och kommuniceras till er strax därefter. 

 

 

Lycka till! 

Sara och Lovisa 


