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Forskarhandledning i teori och praktik 2 

Termin: VT2020 

Kompetensutvecklande högskolepedagogisk kurs för forskarhandledare. Kursen riktar sig till 
personer vid Stockholms universitet som har i uppdrag att handleda doktorander och som 
handlett minst en doktorand till disputation. Deltagare ska ha fullgjort grundläggande 
handledarutbildning, det vill säga deltagit i kursen Forskarhandledning i teori och praktik vid 
Stockholms universitet eller motsvarande kurs vid annat lärosäte. 

 

Omfattning/Arbetsinsats 

Kursen omfattar två hela dagar på internat och förarbete och motsvarar 1,5 hp 
högskolepedagogisk kompetensutveckling. 

 

Syfte och lärandemål 

Utbildningens övergripande syfte är att ge deltagarna fördjupad kunskap och verktyg för att 
reflektera kring och utveckla den egna handledningen. Med utgångspunkt i aktuell 
högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte ska deltagaren efter godkänd 
kurs kunna: 

• Belysa sitt eget professionella förhållningssätt i relation till doktorander och kollegor 
utifrån litteratur 

• Stödja doktoranders utveckling till självständiga, kritiskt tänkande och kreativa 
forskare 

• Underlätta doktoranders socialisation till den akademiska professionen 
 

Innehåll och Upplägg 

Kursen äger rum under två heldagar på internat. Eftersom kursen till stor del är upplagd kring 
deltagarnas reflektioner och ett kollegialt utbyte av erfarenheter, är det viktigt att 
kursdeltagarna är närvarande hela tiden. För att få ett kursintyg krävs en närvaro vid internatet 
och skriftlig förberedelse inför internatet.  

Förutom ett antal föreläsningar och praktiska övningar kommer en stor del av kursen att ägnas 
åt kollegialt utbyte och diskussioner rörande detta. Följande teman ingår i kursen: 
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• Professionell forskarhandledning 
• Självständighet i forskarutbildningen 
• Kritiskt tänkande och kreativitet i forskningsprocessen 
• Arenor för socialisation till att bli forskare 

 
Examination 

Förutom aktivt deltagande i kursdagarna examineras kursen genom en skriftlig 
reflektionsuppgift där kursdeltagaren beskriver en problematisk handledningssituation i 
relation till 

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg. 

 

Litteratur

Ett urval av artiklar relevanta i relation till de situationer som beskrivs i inlämningsuppgiften. 

Kapitel ur Forskarhandledning i teori och praktik av Eva Brodin, Jitka Lindén, Anders 
Sonesson och Åsa Lindberg-Sand (Studentlitteratur, Lund 2016). Kursboken skickas ut till 
alla deltagare före det första undervisningstillfället. 

En litteraturlista med föreslagna artiklar erhålles vid kursstart. 

 

Kursledare:Carina Carlhed Ydhag 
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