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Det sidste trin på landets højeste uddannelsesstige tager man ved at tage en

ph.d.-uddannelse. Herved gør man sig fortjent til at bære betegnelsen ph.d., der

er en forkortelse af det engelske ’doctor of philosophy’. Forskere med en ph.d.-

grad i bagagen ved, at det kræver slid og slæb at skrive en ph.d.-afhandling i løbet

af de tre år, uddannelsen er normeret til at vare. Et indtryk af anstrengelserne fin-

der man i forordet til de afleverede ph.d.-afhandlinger. Heri står den ph.d.-stu-

derendes taksigelser til vejledere, kolleger, venner og familie, der har hjulpet el-

ler holdt vedkommende ud, mens det hårde arbejde stod på. Men i virkeligheden

er arbejdet ikke overstået ved at aflevere afhandlingen til bedømmelse, selv om

det værste som regel er overstået – det er i hvert fald den generelle forventning.

Også til det bedømmelsesudvalg på tre medlemmer, der skal vurdere om af-

handlingen er egnet til et offentligt forsvar. Hvis ikke, ja, så siger reglerne, at den

studerende får afhandlingen retur og bliver bedt om at omarbejde dele af af-

handlingen – eller også får den studerende at vide, at afhandlingen som sådan

slet ikke dur. Sådan går det næsten aldrig. Tværtimod. Som regel indstiller ud-

valget afhandlingen som egnet til offentligt forsvar, og som regel indstiller udval-

get også efter forsvarshandlingen, at det relevante kollegiale organ ved universi-

tetet tildeler den studerende ph.d.-graden. Et tydeligt udtryk for forventningen

om anerkendelse af succesfuldt forsvar møder man ved at se på det pæne pub-

likum til forsvarshandlingen og deres medbragte blomster og gaver. Men måske

gør forventningerne til et positivt udfald af forsvarshandlingen sig uheldigt og uti-

digt gældende. Måske har de gjort det svært for bedømmelsesudvalgets med-

lemmer at tage forsvarshandlingen alvorligt. Og er det sket, så er spørgsmålet,

om man ikke skulle tildele ph.d.-graden for den skriftlige afhandling og lade være

med at afholde en forsvarshandling?

Formløst pjat

»Tendenserne til, at ph.d.-forsvaret bliver noget regulært pjat, er store. Det sker

for ofte, at medlemmer af bedømmelsesudvalget misforstår situationen og tror,

at deres opgave er at stille den studerendes akademiske dyder til skue for publi-

kum. Det skal de ikke. De skal være kritiske opponenter. Jeg argumenterer ikke

imod, at den studerende, efter at bedømmelsesudvalget har indstillet afhandlin-

gen til forsvar, stort set kan vide sig sikker på, at det ender med, at han får tildelt

graden. Det synes jeg er godt. Men det er skidt, når medlemmer af bedømmel-

sesudvalg ikke opponerer, men kun roser. Når det sker, bliver forsvarshandlingen

en lang lykønskning og noget formløst pjat.«

Ordene er professor, dr. phil. Hans-Jørgen Schanzs. Og de falder på baggrund

af 30 års ansættelse ved Aarhus Universitet, der har gjort ham til en erfaren herre

i, hvordan bedømmelser af afhandlinger og tildeling af akademiske grader fore-

går. Siden han i 1972 blev ansat som adjunkt ved Institut for idehistorie har han

deltaget i et utal af bedømmelsesarbejder af og forsvar for ph.d.-afhandlinger –

og forløberen herfor: licentiatafhandlingen – samt været formand for Det Huma-

nistiske Fakultets interne ph.d.-udvalg i en syvårig periode i forlængelse af refor-

men af ph.d.-uddannelsen i 1992.

Forsvaret er et fremskridt

»Med reformen af forskeruddannelsen 1992 (se faktaboks) blev både ph.d. ud-

dannelsen og afslutningen af den lagt i rammer. Sådanne rammer var stærkt

savnet. Det blev blandt andet bestemt, at den studerende skal forsvare sin ph.d.-

afhandling ved et offentligt forsvar over for medlemmer af det bedømmelsesud-

valg, der har indstillet den som egnet til forsvar, og det publikum, der er mødt op.

Tidligere havde det været op til den enkelte universitetsinstitution om afhandlin-

gen i sig selv var tilstrækkelig til at tildele ph.d.-graden. Reformen var et stor frem-

skridt. Problemet i dag er ikke lovgrundlaget, men uheldige og deciderede for-

kerte måder at forvalte lovgrundlaget har fået lov at udfolde sig. Når det gælder

forsvarshandlingen, så betyder det en kedelig tendens til, at den mister værdig-

hed og akademisk indhold, fordi den ikke tages med den alvor, den burde«, si-

ger Hans-Jørgen Schanz.  

Alle er til eksamen

Ifølge Hans-Jørgen Schanz er der to hovedforklaringer på den kedelige tendens.

Den ene er udviklingen af en tradition for at rose – i hvert fald inden for humani-

ora. 

»Jeg tror, at man kan sige, at de danske opponenter på forsvarshandlinger er ved

at blive som nordmændene. Det siger jeg, fordi der i Norge er tradition for, at op-

ponenterne kun roser ved et ph.d.-forsvar. Når jeg opponerer i Norge, siger jeg der-

for før alt andet, at jeg anerkender ph.d.-afhandlingen, men at jeg alligevel gerne

vil stille den studerende en række kritiske spørgsmål«, siger han og fortsætter: 

»Min anden forklaring er mere kontant. Jeg tror, at der er mange opponenter,

der er bange for at kritisere den afhandling, de har indstillet som egnet til forsvar.

De tænker noget i retning af følgende: ’Hvis jeg kritiserer afhandlingen, så kriti-

serer jeg min egen indstilling og så risikerer jeg at blive spurgt, hvorfor indstillede

du afhandlingen til forsvar.’ Dermed forveksler opponenterne deres indstilling af

ph.d.-afhandlingen som egnet til forsvar med, at også de – og ikke kun den stu-

derende – ved selve forsvaret skal forsvare afhandlingen. Det betyder i realiteten,

at medlemmer af bedømmelsesudvalget begynder at opføre sig som om også de

var til en slags eksamen sammen med den studerende. De bliver bange for at op-

ponere, da de er bange for at give det indtryk, at den afhandling, de har indstil-

let til forsvar, i realiteten ikke er forsvarlig. Den risiko vil de ikke løbe, så vil de hel-

lere forsikre sig mod den ved at rose den studerende«, siger Hans-Jørgen Schanz. 

For at komme den tendens til livs mener Hans-Jørgen Schanz, at bedømmel-

sesudvalgets indstillinger bør være offentligt tilgængelige – det er de ikke i dag –
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så det bliver klart, at en indstilling ikke er fuldstændig rosenrød og ukritisk. Han

forventer, at effekten heraf vil være, at medlemmer af bedømmelsesudvalget ikke

bliver paranoide overfor at give en kritisk opposition.  

Forsvar af kritikken

Ifølge Hans-Jørgen Schanz handler det grundlæggende om, hvordan man for-

holder sig til kritik:

»Jeg er selv blevet angrebet af Det Humanistiske Fakultetsråd ved Aarhus Uni-

versitet for at give kritik i mine indstillinger af ph.d.-afhandlinger som egnet til

forsvar. Det har ført til en ophidset debat med nogle af mine kolleger. Selvføl-

gelig skal der stå, at afhandlingen har nogle bestemte kvaliteter, der gør, at den

er egnet til forsvar, men der skal også rejses kritiske spørgsmål til afhandlingen.

Og det skal der uanset om afhandlingen er fremragende eller middelmådig. In-

gen afhandling er hævet over kritik. Derimod fortæller kritikkens karakter, hvor

god en afhandling, der er tale om. Dertil kommer, at en indstilling med kritik-

punkter giver den studerende et vink om, hvad han vil blive stillet over for af kri-

tiske spørgsmål ved forsvaret – og dermed giver det ham en chance for at for-

berede sig. Jeg mener sådan set, at det eneste akademisk vederhæftige er at

varsle kritikken i den foreløbige indstilling, så den ikke er en overraskelse for den

studerende ved forsvaret, men derimod har givet den studerende de bedste

muligheder for at glimre i sit forsvar for sin afhandling«, siger Hans-Jørgen

Schanz og understreger:

»For at leve op til navnet en forsvarshandling så skal opponenterne være kriti-

ske, og så skal det også nævnes, at kun en kritisk opposition er et værn mod, at

den studerende kan fuske sig til en afhandling«.

Pertentlig ledelse og pænt tøj

»Mere end nogen anden er lederen af forsvarshandlingen ansvarlig for, at den bli-

ver en ophøjet og værdig afslutning på et hårdt forløb. Jeg mener for eksempel,

at det er uværdigt, hvis lederen af forsvarshandlingen kommer for sent eller

sjusket påklædt til en forsvarshandling. Måske burde der være en dress-code for

lederen af forsvarshandlingen – og måske også for opponenterne. Under alle

omstændigheder kunne man vælge at gøre det til en god vane, at han selv, den

studerende og medlemmerne af bedømmelsesudvalget går ind til sidst, når au-

ditoriet er fyldt. Et sådant ritual kender vi allerede fra disputatsforsvaret. Når jeg

nævner disse små ting, er det fordi, de er vigtige for at få markeret, at forsvars-

handlingen er en særlig begivenhed og ikke bare en triviel hverdagsbegivenhed.

I afdelingen for store ting burde det sige sig selv, at lederen af forsvarshandlin-

gens vigtigste rolle er at gribe ind, hvis forsvaret ikke forløber som et forsvar. Det

betyder, at han skal gribe ind, hvis den studerende snakker udenom spørgsmål

fra opponenterne og afkræve et svar. Men det betyder også, at han skal skride

ind, hvis der roses ud i det blå og ikke opponeres«, siger Hans-Jørgen Schanz. y
Claus Holm

clho@dpu.dk

Ph.d.-afhandlingen og ph.d.graden kom til i 1988 og

afløste licentiatafhandlingen og -graden. Reglerne for

afslutningen af henholdsvis licentiatstudie og ph.d.ud-

dannelse har ændret sig fra 1970erne og frem til nu: 

– I 1970erne blev licentiatgraden tildelt den stude-

rende efter, at et bedømmelsesudvalg havde be-

dømt afhandlingen som tilfredsstillende og efter, at

den studerende havde bestået en efterfølgende

prøve og/eller holdt en offentlig forelæsning. 

– I 1980erne kunne licentiatgraden – og fra 1988 også

ph.d.-graden – tildeles på grundlag af afhandlingen

alene. Det var universitetsinstitutionen selv, der fast-

satte regler om eventuelle afsluttende prøver og for-

elæsninger. 

– Ved en reform i 1992 blev det bestemt, at ph.d.-af-

handlingen fra 1. januar 1993 skal forsvares ved en

offentlig forsvarshandling. 

Professor, dr. phil. Hans-Jørgen Schanz

Institut for idéhistorie ved Aarhus Universitet
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