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Forskarhandledning i teori och praktik 

Termin: HT21 

Kompetensutvecklande högskolepedagogisk kurs för forskarhandledare. Kursen riktar sig till 

personer vid Stockholms universitet som har i uppdrag att handleda doktorander, med eller utan 

tidigare handledningserfarenhet på doktorandnivå. 

 

Omfattning/Arbetsinsats 

Kursen omfattar två veckors heltidsstudier och motsvarar 3hp högskolepedagogisk 

kompetensutveckling. 

 

Syfte och lärandemål 

Utbildningens övergripande syfte är att ge deltagarna utrymme och verktyg för att kritiskt 

reflektera kring och utveckla den egna handledningen. Med utgångspunkt i aktuell 

högskolepedagogisk forskning och kollegialt erfarenhetsutbyte ska deltagaren efter godkänd 

kurs kunna: 

• Redogöra för handledarens arbetsuppgifter och ansvar 

• Beskriva centrala och lokala regelverk med betydelse för forskarutbildningen 

• Jämföra forskarutbildningens organisation och genomförande vid olika institutioner 

• Reflektera över och kritiskt granska den egna handledarrollen i relation till forskning 

om doktorandhandledning 

• Visa medvetenhet om jämställdhet, likabehandling och makt-perspektiv i relation till 

forskarhandledning 

• Exemplifiera och diskutera etiska dilemman i forskarhandledning 

 

Innehåll och Upplägg 

Kursen äger rum under fyra heldagar utspridda över en dryg månads tid. Eftersom kursen till 

stor del är upplagd kring deltagarnas reflektioner och ett kollegialt utbyte av erfarenheter, är 

det viktigt att kursdeltagarna är närvarande vid så många kurstillfällen som möjligt, helst alla. 

För att få ett kursintyg krävs en närvaro vid minst 75% av kurstiden samt skriftlig 

komplettering av eventuell frånvaro. Syftet med att kursen är utspridd över flera veckor är att 
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deltagarna ska få tid att reflektera över de ämnen som diskuteras även i den praktiska 

utövningen av handledning på heminstitutionen. 

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: 

• Doktorandhandledning ur ett pedagogiskt perspektiv 

• De yttre ramarna inklusive regelverk, förordningar och föreskrifter som reglerar 

forskarutbildning. 

• Den individuella studieplanens betydelse för forskarhandledningen 

• Doktorandernas perspektiv på handledning 

• Det professionella handledarskapet 

• Etik och makt i forskarhandledning 

 

Examination 

Förutom aktivt deltagande i kursdagarna inklusive den förberedelse som behöver göras inför 

var och en av kursdagarna examineras kursen genom en skriftlig reflektionsuppgift där 

kursdeltagaren väljer en av två uppgifter: att planera, genomföra och utvärdera ett 

handledarsamtal, eller att skriva en fördjupad reflektion efter att ha auskulterat vid ett 

handledarsamtal. 

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg. 

Litteratur

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 

Maria Weurlander, Docent. Institutionen för pedagogik och didaktik 

Stockholms Universitet 

 

Ulf Mörkenstam, Professor. Statsvetenskapliga institutionen 

Stockholms universitet 


