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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
2015-11-17 och senast reviderad 2018-04-12. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2018-04-12, höstterminen 2018.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande

 
Inplacering
Kursen kan ges som fristående kurs och uppdragsutbildning 

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen 180 hp eller motsvarande. 

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska kursdeltagaren kunna: 

 
Kunskap och förståelse
  

analysera handledningsprocessen och målet med handledning i relation till
akademiskt skrivande  

ENHETEN FÖR PEDAGOGISK UTVECKLING OCH
INTERAKTIVT LÄRANDE

HPE304    Breddad lärarkompetens: Handledning av uppsatser och
examensarbeten, 5 högskolepoäng
Professional Teaching Skills: Supervision of writing assignments and degree
projects, 5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Högskolepedagogik A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav
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diskutera centrala aspekter för handledningsprocessens teori och praktik 
problematisera frågor om akademisk integritet och informationssökning i relation
till studenters kunskapsutveckling vid skrivande av uppsats eller examensarbete 

 
Färdigheter och förmåga

utforma exempel på en strukturerad skrivprocess med fokus på lärande för
studenten 
beskriva och analysera några utvalda aspekter av handledning från
forskningsbaserad litteratur 
redogöra för några exempel på formativ bedömning av studenters textproduktion i
uppsatser och examensarbeten 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

kritiskt reflektera över den högre utbildningens handledartraditioner, dess
kunskapssyn, kulturer och arbetssätt 
reflektera över akademiskt skrivande som en form av kunskapsutveckling 
diskutera och reflektera över den egna handledarrollen, uppsats
och examensarbetet, samt aspekter såsom jämställdhet, likabehandling och
studentperspektiv i en handledningssituation 

 
Innehåll
Kursen belyser handledarrollen och processer vid handledning av uppsatser och
examensarbeten i grundutbildning och på avancerad nivå. Dessutom berörs mål för
handledning och handledarsamtal, formativ bedömning samt utmaningar i
handledningssituationen. Handledning av akademiska skrivprocesser som en form av
kunskapsutveckling, samt organisering av uppsatsarbeten är centralt. Handledning och
frågor kring akademisk integritet liksom handledningstraditioner med avseende på
kunskapssyn, kulturer och arbetssätt, samt informationssökning ingår. Frågor om
jämställdhet, likabehandling och studentperspektiv problematiseras i anslutning till
handledning av uppsatser och examensarbeten. 

 

 
Former för undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Dessutom ingår en självständig
undersökning kopplad till handledartraditionen i det egna ämnet. Kursen ges i blended
form, dvs. en serie med fysiska möten på campus som kombineras med virtuella möten.  
Undervisningsspråk: svenska
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Former för bedömning
Kursen examineras genom att delta i seminariediskussioner, genom skriftlig
dokumentation från samtal med deltagare i handledningsprocessen samt ett skriftligt
individuellt fördjupningsarbete. 
Om kursdeltagare som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar
byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas
skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl
däremot (HF 6 kap § 22) 
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

 
Kursvärdering
Kursvärdering genomförs tillsammans med kursdeltagarna i slutet av kursen. Den
avslutande kursutvärderingen, som förutom kursdeltagarnas synpunkter även
inkluderar lärares erfarenheter, sammanställs av kursansvarig i en kursrapport som
publiceras på lärplattformen. Slutsatserna i kursrapporten ska vara vägledande för
planering av kommande kurser. 
Resultaten av kursutvärderingen och eventuella ändringar i kursen kommer att delas
med kursdeltagarna som deltog i utvärderingen och kursdeltagare som börjar kursen. 

 
Övrigt
Kursen riktar sig till högskolans lärare som handleder uppsatser och examensarbeten på
grundläggande och avancerad nivå. 
Kursen är en valbar kurs inom ramen för magisterexamen i högskolepedagogik. 
Vid ansökan till fristående kurs ska intyg från arbetsgivaren bifogas.  
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