Översiktsmall för opponering av gymnasiearbete
Opponeringen kommer delas in i en muntlig och en skriftlig del. Den muntliga opponeringen
beräknas till 10 minuter och ni tar då upp punkterna som står i den övre tabellen. Efter
opponeringen lämnar ni dessutom en skriftlig opponering till er handledare samt till gruppen
ni opponerar på där ni tar upp punkterna i den nedre tabellen. Se vidare information i
anslutning till tabellens om behandlar den skriftliga opponeringen.
Använd frågorna som stöd vid din granskning av rapporten. Gör sedan en sammanfattning där
du kortfattat för fram dina synpunkter. Tänk på att din kritik ska vara konstruktiv: dina
kamrater ska lära sig något av din opponering genom att du berättar både vad som är bra och
mindre bra med arbetet. Konkreta tips på vad som kunde gjorts annorlunda kan även vara till
hjälp.
Tänk på att den muntliga opponeringen enbart får ta 10 minuter. Koncentrera dig på det mest
väsentliga. Du lyfter enbart fram det som är värt att lyfta fram.

Muntlig opponering
Område

Ja

Inledningskapitlet: syfte och frågeställningar
Är syftet tydligt formulerat? Förstår
du vad som avses undersökas när du
läser syftet?
Benar frågeställningarna upp syftet
på ett bra sätt?
Saknar du någon fråga, som du
tycker borde ha varit med?
Känns alla frågor relevanta?
Inledningskapitlet teoretisk bakgrund:
Hjälper den teoretiska bakgrunden
dig förstå ämnet?
Får du en tydlig bild av vilka teorier
som ligger till grund för arbetet?
Metodbeskrivning

Förstår du hur dina kamrater gått
tillväga genom att läsa
metodavsnittet?
Anser du metoden vara bra?
Tror du att de kunde ha använt en
annan metod? Vilken i så fall?

Nej

Kommentar

Motiveras valet av metod på ett bra
sätt?
Resultatredovisning

Hur redovisas fakta?
Besvaras alla frågor, som ställdes i
inledningen, i resultatet?
Beskrivs resultatet på ett objektivt
sätt?
Granska eventuella illustrationer (ex.
diagram, tabeller, fotografier,
ritningar etc.) Är de tydliga?
Finns det text som förklarar
illustrationerna?
Saknar du någon information?
Diskussion och slutsats

Diskuteras alla frågor, som ställdes i
inledningen?
Finns en sammankoppling med den
teoretiska bakgrunden?
Finns en sammankoppling med
resultatet?
Argumenterar skribenterna för sina
egna slutsatser?
Känns slutsatserna trovärdiga och
rimliga?
Övergripande bedömning

Vilket är ditt helhetsintryck av
rapporten?
Uppfylls syftet och besvaras
frågeställningarna?
Övriga kommentarer

Lämna in en skriftlig, sammanhållen text, där du för fram synpunkter kring frågorna nedan.
Lämna texten till din handledare samt till gruppen du har opponerat på i samband med den
muntliga opponeringen. Den skriftliga opponeringen skriver du tillsammans med din GAgrupp.

Skriftlig opponering
Område
Abstract

Sammanfattar texten arbetet på ett
bra sätt?
Saknas någon information?
Språkkvalitet

Är språket formellt och akademiskt?
Är språket grammatiskt korrekt?
Vad anser du om ordvalet?
Är texten lätt att läsa och förstå?
Formalia

Är rubrikerna korrekt angivna?
Stämmer innehållsförteckningen?
Finns ett referenssystem?
Används referenssystemet (ex.
Harvardsystemet) på rätt sätt?
Är källförteckningen korrekt
uppställd?
Synpunkter angående bilagorna?
Övergripande bedömning

Finns en röd tråd?
Saknas några delar?
Övriga kommentarer

Ja

Nej

Kommentar

