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Disputationskurs, 7,5 hp      
Dissertation Defence Course, 7,5 Credits   
 
Forskarutbildningsämne: Didaktik 
Utbildningsnivå: Utbildning på forskarnivå 
Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) 
Tillämpas från: Vårterminen 2023 
 
Kursens innehåll  
Kursen tar utgångspunkt i de avhandlingar som läggs fram vid disputationer i ämnet didaktik, 
vid Mälardalens universitet eller annat universitet samt det samtal som sker under 
disputationsakten. I kursen behandlas doktorsavhandlingarnas redogörelse för syfte, bakgrund 
och motiv till undersökningen, genomgång av relevant forskning, beskrivning av teori, 
metodologi och metod, redogörelse för forskningsetiska överväganden, redovisning av 
resultat, och hur de diskuterar undersökningens teori, metodologi och bidrag till 
forskningsfältet samt samhällsrelevans. När det gäller disputationsakterna behandlas 
opponentens sammanfattning och frågor, respondentens svar, hur samtalet belyser 
avhandlingen svagheter och styrkor och hur avhandlingens specifika bidrag till 
forskningsfältet framkommer i samtalet.  
 
Kursens mål  
För godkänt betyg ska doktoranden efter avslutad kurs kunna: 

- sammanfatta och kritiskt granska avhandlingar framlagda för doktorsexamen,  
- problematisera olika sätt att tolka och förstå en avhandlingstext, 
- reflektera kring några, för den studerande aktuella, frågeställningar i samband med 

disputationsakten, 
- värdera den aktuella avhandlingstextens styrkor och svagheter, och kunna identifiera 

etiska aspekter som kan anläggas på den aktuella forskningsundersökningen. 
 
Kurslitteratur  
Kurslitteraturen omfattar fem avhandlingar i utbildningsvetenskap som läggs fram vid 
disputation vid Mälardalens universitet, eller vid annat universitet.  
 
Utbildningsformer  
Inför varje disputation hålls ett seminarium (förseminarium) om den aktuella avhandlingens 
innehåll. Den studerande deltar därefter vid disputationen och medverkar senare i ett 
avslutande seminarium (efterseminarium) i vilket såväl innehållet i den aktuella avhandlingen 
som disputationsakten diskuteras och granskas.  
 
Examination 
Kursen examineras genom att den studerande, för var och en av de valda avhandlingarna, 
inlämnar en skriftlig uppgift i vilken såväl den aktuella avhandlingen som disputationsakten 
kritiskt granskas. Den studerande ska också under ett förseminarium presentera en av de fem 
avhandlingarna.  
 
Betyg  
På kursen ges betyget Godkänd (G) 
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Särskild behörighet 
För att få delta i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå med relevant 
huvudområde.  
 
Måluppfyllelse 
Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt 
högskoleförordningen (HF). 
Kunskap och förståelse  
- brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet 
- förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet 
- förtrogenhet med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet 
 
Färdighet och förmåga  
- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 


