
Kursbeskrivning 

Handledning i högre utbildning , 2 veckor 
 
 

Engelskt namn: Supervision in Higher Education 
Denna kursbeskrivning gäller: 2020-03-17 och tillsvidare 
Kurskod: HiHU 
Omfattning: 2 veckor 
Nivå: Fördjupning 
 

Målgrupp: Kursen vänder sig till lärare som handleder eller ska handleda examensarbe-
ten/självständiga arbeten på grundläggande och avancerad nivå och som vill utveckla 
handledningen och sin roll som handledare. 
 

Antagningsprinciper: Deltagarantalet är begränsat till 24 kursdeltagare. Urval sker enligt 
UPL:s urvalskriterier. 
 

Krav för godkänt: För kursintyg krävs fullgörande av samtliga delar i kursen samt 
godkända uppgifter. 
 

Ansvarig enhet: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) 
Beslutad av: Föreståndare på UPL, 2020-03-17 

 
Innehåll 
Den här kursen ger dig en möjlighet att utveckla din egen handledarförmåga och möta 
kollegor i samtal om handledning på grundläggande och avancerad nivå. Kursens syfte är 
belysa handledning i högre utbildning med särskilt fokus på handledning av examensarbeten 
och andra större självständiga arbeten. Andra typer av handledning, som labb-handledning, 
grupphandledning och praktik, kan beröras. Kursen behandlar vidare metoder och strategier 
för att utveckla och stärka handledarrollen. Kursens mer generiska förhållningssätt till 
handledning matchas mot kursdeltagarnas kunskaper om ämnesspecifika kvalitetskrav, 
strategier och metoder för att på effektiva sätt stödja studenterna genom handledning.  
 
Kursen tar upp bland annat följande innehåll:  

• Regelverk och styrdokument 
• Handledning och generiska kunskaper 
• Handledning – ämneskulturer – former 
• Att handleda på campus och nät 
• Handledarens och studentens roller i handledningen 
• Att ge och ta kritik/feed-back och feed-forward 
• Svåra handledningssituationer 
• Bedömning och betygsättning 

 

Lärandemål 
Under kursens gång har du möjlighet att utveckla 
 



Kunskap och förståelse 
• kunskap om regelverk och styrdokument kring handledning 
• ämnesrelaterade handledningsstrategier 

 
Färdighet och förmåga 

• förmåga att stödja studenterna i processen med handledningen 
• förmåga att bedöma studenternas självständiga arbeten 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• förmåga att reflektera över din egen handledning 
 

Undervisningens upplägg 
Kursens pedagogiska grundsyn är att arbeta nära deltagarnas erfarenheter samt att bereda 
goda möjligheter till reflektion över handledning. Kursen är upplagd för hög grad av 
deltagaraktivitet där egna kunskaper, erfarenheter och reflektioner är avgörande bidrag till 
kunskapstillägnandet under kursen.  
 
Det egna arbetet under kursen består i att skriva och presentera ett utkast till ett 
konferensbidrag kring handledning. Bidraget ska kunna anmälas till en nationell eller 
internationell konferens.  

Kursens omfattning 
Kursen omfattar 10 arbetsdagar varav 6 är schemalagda och 4 är avsatta för eget arbete. 
Kursen sträcker sig över cirka 8 veckor.  

Kurskrav 
För intyg på genomgången kurs krävs fullgörande av samtliga delar i kursen samt godkända 
uppgifter.  
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