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Anvisningar för disputation 
 
Ordföranden förklarar disputationen öppnad och ger ordet först till respondenten. 
Respondenten kan använda tillfället till att göra påpekanden om avhandlingen av 
mera väsentlig karaktär men bör avstå från att gå igenom tryckfel och andra mindre 
felaktigheter. Sådana förtecknas istället lämpligen på en erratalista, som delas ut till 
åhörarna. 
 
Oppositionen bör inledas med att fakultetsopponenten ger en kort redogörelse, högst 
20 minuter lång, för avhandlingens huvuddrag och bärande teser. Det är viktigt att 
disputationen därefter utvecklas till en dialog mellan opponent och respondent. En 
förutsättning för detta är naturligtvis att respondenten ofta ges möjlighet att komma 
till tals och också utnyttjar denna möjlighet. Opponenten bör disponera sin 
framställning så att mer vägande synpunkter, gällande till exempel disposition, val av 
metod och teori, material och resultatens bärkraft, framförs först. Mindre väsentlig 
kritik, rörande till exempel brister av stilistisk karaktär, mera påfallande tryckfel och 
liknande, berörs sist. Disputationens syfte är att vara en granskning av respondentens 
avhandling. Opponenten bör därför inte använda tiden till att lägga fram eget material 
och egna teorier. 
 
Opponenten och respondenten ska se till att åhörarna, inklusive betygsnämndens 
ledamöter, inte har några svårigheter att uppfatta vad som sägs. Både opponent och 
respondent kan vid behov använda power point, overhead eller skrivtavla för att 
illustrera sina resonemang under oppositionen. Behov av tekniska hjälpmedel ska 
anmälas i förväg till ordföranden för disputationen. 
 
Disputationsakten pågår normalt ungefär två timmar, och bör inte överstiga tre 
timmar. I denna tid är inräknad tid för frågor och inlägg från betygsnämnden och 
åhörarna. Betygsnämndens ledamöter ges möjlighet att ställa sina frågor före de övriga 
åhörarna. Ordföranden förklarar därefter disputationsakten avslutad. 
 
Betygsnämnden sammanträder normalt omedelbart efter disputationen. 
Betygsnämndens uppgift är att bedöma om avhandlingen ska betygsättas som 
godkänd eller underkänd. Nämnden utser ordförande inom sig. Opponenten och 
huvudhandledaren har rätt att vara närvarande vid betygsnämndens sammanträde och 
delta i överläggningar men inte i beslut. 
 
Några formella krav på viss klädsel för opponent och respondent vid disputation finns 
inte. För råd om lämplig klädsel och andra liknande frågor hänvisas till ordföranden, 
som har ett övergripande ansvar för värdskap i samband med disputationen. 
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