
BEDÖMNING AV PRO GRADU-AVHANDLINGAR 
 

Approbatur (“godkänd”) innebär att avhandlingen uppfyller kriterierna för ett vetenskapligt 

övningsarbete och är ändamålsenligt skriven; den är ett godkänt akademiskt lärdomsprov. 

Avhandlingens frågeställning och disposition är dock anspråkslös, materialet ringa och 

avhandlingen som helhet knapphändig. Avhandlingen kan innehålla vissa sak- eller formfel. 

 

Lubenter approbatur (“med nöje godkänd”) innebär att avhandlingen beträffande 

frågeställning eller material är anspråkslös eller ytlig. Avhandlingen är ändamålsenligt skriven 

och den innehåller inte allvarliga brister, även om den kan uppvisa formella svagheter. 

 

Non sine laude approbatur (“ej utan beröm godkänd”) innebär att avhandlingen kan 

tillerkännas beröm. Som lärdomsprov uppvisar den förtjänster. Den utgör en fungerande 

helhet och är ett hedervärt lärdomsprov, men det vetenskapliga greppet är ytligt eller 

avhandlingen är i övrigt ringa till sin omfattning eller i fråga om behandlingen av materialet. 

Avhandlingen tar föga ställning till forskning på området.  

 

Cum laude approbatur (“med beröm godkänd”) innebär att avhandlingen uppvisar önskvärd 

nivå för ett lärdomsprov. Avhandlingen utgör en god och fungerande helhet och den uppfyller 

kriterierna för en vetenskaplig avhandling. Den är väldisponerad och välskriven, 

framställningen är logisk och utmynnar i tydliga resultat. Skribenten förmår också kommentera 

andras forskning och arbetet uppvisar inte formella 

eller språkliga svagheter. 

 

Magna cum laude approbatur (“med stort beröm godkänd”) innebär att avhandlingen är 

bättre än medeltalet och att den är ett större självständigt arbete, den är ett gott lärdomsprov. 

Skribenten behärskar arbetets frågeställning, avhandlingen är förankrad i tidigare forskning 

som är väldokumenterad. Tack vare avhandlingen har det uppnåtts nämnvärda forsknings-

resultat eller erhållits ny kunskap inom något av forskningens delområden. Den nya kunskapen 

kan vara av teoretisk eller metodisk natur, eller något som specifikt hänför sig till det 

undersökta fenomenet. 

 

Eximia cum laude approbatur (“med utmärkt beröm godkänd”) innebär att avhandlingen är en 

genuint vetenskaplig avhandling, som behandlar ett relativt svårt ämne eller material. Det 

metodiska eller det teoretiska greppet tyder på mogenhet. Tack vare avhandlingen kan 

självständiga vetenskapliga resultat uppvisas, den är ett utmärkt lärdomsprov. 

 

Laudatur (“berömlig”) innebär att avhandlingen är ett exeptionellt helgjutet vetenskapligt 

arbete, som kan publiceras t.ex. i vetenskapliga tidskrifter. Avhandlingen uppvisar ett 

självständigt, kritiskt, innovativt forskningsgrepp. Arbetets frågeställning eller metod är 

särpräglad och resultatet utgör ett självständigt vetenskapligt forskningsresultat. Avhandlingen 

förtjänar ett sällan förekommande hedersomnämnande. 


