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Innehåll 

I kursen ingår centrala teman inom forskarhandledning såsom forskarutbildningens mål, 
innehåll och form samt lokala, nationella och internationella regelverk för säkerställande av 
kvalitet vid handledning av doktorander. I samband med detta bearbetas även forskningens 
juridiska och etiska villkor samt doktoranders rättigheter. Kursen behandlar handledarnas ansvar 
för planering, dokumentation och uppföljning av avhandlingsarbetet som även diskuteras både 
som lärprocess och som kunskapsbidrag. Vidare reflekteras den individuella studieplanens roll, 
sampublicering och kritik av texter. Olika dimensioner av maktrelationer, målkonflikter och 
etiska överväganden behandlas. I kursen är kritisk reflektion kring den egna handledarrollen 
med utgångspunkt i handledarstilar och handledningssituationer ett viktigt inslag, som också 
utgör en del av kursens slutliga inlämningsuppgift.  Kursen ges på svenska men moment och 
litteratur på engelska kan förekomma. 

 
Mål 
 

Efter avklarad kurs ska deltagaren kunna, med avseende på:  
 
1. Kunskap och förståelse  

 
1.1  
visa kunskap om och förståelse för forskarutbildningens mål, innehåll, form och 
kvalitetsaspekter samt nationella och lokala regelverk  
1.2  
visa förståelse för handledarens roll och ansvar gällande planering, dokumentation, 
genomförande och uppföljning av doktoranders forskarutbildning 
1.3  
visa förståelse för hur normer och värderingar samt olika ämnestraditioner och kulturer kan 
påverka handledningen och doktorandens förutsättningar 
 
2. Färdighet och förmåga  

 
2.1  
kritiskt diskutera handledningens olika praktiker  
2.2  
problematisera forskningsetiska frågor och oredlighet i forskning samt hur det kan identifieras 
och förebyggas, i samband med handledning av doktorander 
  
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt  

 
3.1  
analysera och värdera olika modeller för handledning samt argumentera för val av 
handledningsstrategier 
3.2  



identifiera och problematisera målkonflikter i samband med handledning, exempelvis sådana 
mellan forskningsprojekts framåtskridande och doktorandens utveckling 
3.3 
reflektera kring maktrelationer och etiska överväganden i doktorandhandledning  

 
Undervisningsformer  
 

Undervisningen i kursen består av  
• föreläsningar  
• gruppdiskussioner 
• seminarier  
• övningar  

 
Former för bedömning 
 
Två individuella skriftliga inlämningar som försvaras och kommenteras i grupp.  
För kursintyg krävs dessutom deltagande vid samtliga kursträffar. 
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Former för inhämtning av deltagarnas synpunkter  
 
Kursen utvärderas vid kursavslut i enlighet med gällande riktlinjer för utvärdering av kurser och 
program vid Högskolan i Borås. Kursutvärderingsrapporten kommuniceras till deltagande och 
blivande deltagare och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. 
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs. Dessutom sker formativ 
utvärdering kontinuerligt under kursen.  
 
Övrigt 
 
Kursen ingår i det högskolepedagogiska utbildningsutbudet och är kompetensutveckling för handledare 
i forskarutbildning. Kursen motsvarar 4 veckors heltidsstudier på avancerad nivå. 
För tillträde till kursen krävs att deltagaren är disputerad samt är anställd vid Högskolan i Borås eller 
enligt avtal vid annat lärosäte. Företräde ges för deltagare som handleder eller kommer att påbörja 
handledningsuppdrag under kursens gång. 
 


