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Handledning av studenter i
självständiga arbeten
Kursen omfattar 2 veckors heltidsstudier
(motsvarande 3 hp)
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Förkunskapskrav
Kandidatexamen
Rekommenderade förkunskapskrav: Godkänd kurs i Det akademiska
lärarskapet och Design för lärande eller motsvarande

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
•

redogöra för olika perspektiv på handledning med stöd i aktuell
högskolepedagogisk forskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
•
•
•

planera, genomföra och utvärdera handledning av studenters
självständiga arbeten
identifiera och tillämpa förordningar, regelverk och riktlinjer med
relevans för handledning av självständiga arbeten
förhålla sig till kvalitetskrav i självständiga arbeten, utifrån
uppsatta kriterier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
•
•

reflektera över sin roll som handledare i handledningsprocesser
reflektera över den högre utbildningens värdegrund i relation till
handledning av självständiga arbeten
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Kursinnehåll
Kursen baseras delvis på deltagarnas praktiska erfarenheter och utgår
från deras egen undervisningspraktik och de problem som finns där. I
kursen behandlas och problematiseras handledarens kontra studentens
roll och ansvar samt vilka ramar och förutsättningar som styr
handledningen av det självständiga arbetet. Vidare fokuserar kursen på
hur olika pedagogiska verktyg kan användas för att stödja studenters
lärande och utveckling.
Mer specifikt behandlas:
− Handledarroller
− Handledning i det självständiga arbetets olika faser
− Etiska aspekter i handledning och i studenters självständiga
arbeten
− Pedagogiska verktyg och läraktiviteter i relation till handledning
− Centrala styrdokument och regelverk
− Relationen mellan handledning och examination

Undervisnings- och arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, individuellt arbete samt arbete och
diskussioner i grupp.

Examinationsformer
Kursen examineras genom bedömning och seminariebehandling av
individuell skriftlig uppgift samt genomförd individuell reflektion över
handledningsmoment.

Kursbevis
Kursdeltagare som har deltagit i samtliga obligatoriska moment i en kurs
och där en bedömning gjorts som visar att samtliga kursmål är uppnådda
ska få kursbevis från Didacticum. Kursbeviset ska innehålla kursens
namn, omfattning och lärandemål samt kursdeltagarens namn.

