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ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING  
PÅ FORSKARNIVÅ I DIDAKTIK, 240 HÖGSKOLEPOÄNG 

 
Studieplanen för utbildning på forskarnivå i didaktik är fastställd av samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2011-12-06. 
Allmänna bestämmelser rörande utbildningen återfinns i högskoleförordningen (HF). 
Utbildning på forskarnivå ges i den omfattning tillgängliga resurser medger. 
 

1. ALLMÄNT 

1.1. Ämnet Didaktik 
Forskningsområdet didaktik omfattar de frågor som finns i skärningspunkten mellan å ena 
sidan ett specifikt kunskapsområde och å andra sidan lärande i en bestämd miljö. Denna miljö 
kan vara mer eller mindre formell, och didaktiken studerar lärande såväl inom 
utbildningsväsendets olika grenar som inom arbetsliv och fritidsverksamheter. 
Didaktikens frågor rör både undervisningens design och den enskildes design av sin 
lärprocess: vad som fokuseras och varför detta innehåll fokuseras, hur lärandet organiseras, 
hur innehållet medieras, när och var i det fysiska och virtuella rummet lärandet sker, med vem 
de olika individerna lär sig och på vilket sätt lärande och kunskapsanvändning bedöms. 
Didaktiken fokuserar lärande i relation till hur undervisning i vid mening utformas, hur 
information väljs ut, gestaltas och kommuniceras och hur olika lärmiljöer byggs upp. Svar på 
de didaktiska frågorna kräver därför också analys av undervisningens och lärandets 
institutionella villkor. Didaktisk forskning fokuserar lärprocesser och meningsskapande, 
interaktion och kommunikation i sociala kontexter (inkl. aspekter som rör genus, etnicitet och 
etik), kunskaps- och undervisningstraditioner samt frågor kring bedömning. 
 
1.2. Mål för utbildningen på forskarnivå 
Doktorsexamen - För doktorsexamen skall doktoranden: 
I relation till kunskap och förståelse 

• visa brett kunnande inom ämnet didaktik och en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av 
forskningsområdet, och 

• visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet, 

• visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk 
granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer, 

I relation till färdighet och förmåga 

• visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder 
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bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att 
granska och värdera sådant arbete, 

• med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 

• visa 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, 

• visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, 

• visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja 
andras lärande. 

I relation till värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 

• visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används. 

 
Licentiatexamen - För licentiatexamen skall doktoranden: 
I relation till kunskap och förståelse  

• visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i 
synnerhet. 

I relation till färdighet och förmåga 

• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder 
genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera 
detta arbete, 

• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och 
skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog 
medvetenskapssamhället och samhället i övrigt och 

• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

I relation till värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används, och 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 
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2. BEHÖRIGHET OCH FÖRKUNSKAPSKRAV 
2.1. Grundläggande behörighet (enligt HF) 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng 

på avancerad nivå, eller, 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 

kunskaper. 
Fakultetsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande 
behörighet, om det finns särskilda skäl. 
Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till 
utbildningen skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning 
på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015. 
 
2.2. Särskild behörighet 
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i didaktik har den som har: 

1. Genomgången lärarutbildning alternativt godkända kurser inom ett ämnesområde som 
motsvarar minst 90 högskolepoäng av direkt relevans för den didaktiska inriktningen 
på utbildningen på forskarnivå, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. 
Minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats på grundnivå eller avancerad 
nivå med didaktisk relevans. 

2. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 
kunskaper. 

3. Undervisningen meddelas på svenska och engelska. Doktoranden måste behärska 
dessa språk muntligt och skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och 
kurslitteraturen. 

 
3. ANTAGNING 

Antagning till utbildningen på forskarnivå sker efter utannonsering två gånger per kalenderår 
på institutionens webbsida. Sista ansökningsdag är 1 april respektive 1 november. Beslut om 
antagning tas sedan av institutionens styrelse. Vid ansökan skall den sökande bifoga en 
forskningsplan av vilken framgår det ämnesområde och det syfte doktoranden har för 
avhandlingen. Också sökandes CV samt tidigare skrifter och övriga handlingar som 
doktoranden önskar åberopa skall bifogas. I samband med antagningen ska finansieringen 
vara ordnad för hela studietiden (motsvarande fyra års heltidsstudier). Finansieringen 
dokumenteras i finansieringsplan som godkänns av prefekten tillsammans med respektive 
doktorand och handledare. 
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4. URVAL 
De sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen skall prövas vid ansökan. 
Urvalskriterier för bedömning av de sökande är: 

• Självständighet och stringens i problemformulering och analys i tidigare arbeten och 
forskningsplan. 

• Metodologisk och vetenskaplig förmåga. 

• Tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar. 

• Förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser. 

• Kommunikations- och samarbetsförmåga. 
 
5. UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING 
5.1. Utbildningens uppläggning 
Studietiden för att uppnå doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier och omfattar 240 
högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en 
avhandlingsdel omfattande 150 högskolepoäng. Studietiden för att uppnå licentiatexamen är 
två års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 45 
högskolepoäng och en uppsatsdel om 75 högskolepoäng. 
Doktoranden ska ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men kan i begränsad omfattning 
(högst 20 procent) arbeta med undervisning eller administration vid den egna institutionen. 
Om doktoranden har sådana extra arbetsuppgifter i sin tjänstgöring förlängs studietiden. 
Studierna får inte bedrivas med lägre studietakt än 50%, motsvarande åtta års halvtidsstudier. 
Avhandlingsarbetet/uppsatsarbetet är det viktigaste momentet i utbildningen på forskarnivå. 
Avhandlingen respektive licentiatuppsatsen skall baseras på ett självständigt vetenskapligt 
arbete inom det didaktiska området. 
I utbildningen på forskarnivå ingår även att aktivt delta i högre seminarier. Doktoranden skall 
lägga fram papers/avhandlingskapitel samt kommentera andra doktoranders framlagda 
arbeten. 
 
5.2. HANDLEDNING SAMT STUDIE- OCH YRKESORIENTERING 
Den som antagits till utbildning på forskarnivå har rätt till regelbunden handledning under 
sammanlagt den tid som kan anses behövas för den föreskrivna utbildningen om 240 
högskolepoäng. För varje doktorand som antas efter 070701 skall utses minst två handledare, 
varav minst en skall ha genomgått handledarutbildning eller av fakultetsnämnden bedömts ha 
motsvarande kompetens. Beslut om handledare kan ändras på begäran av handledare eller 
doktorand eller av andra skäl. 
Studie- och yrkesorientering skall ges doktoranden under utbildningstiden. Handledarna har 
ansvar för att orientera doktoranden om arbetsmöjligheter efter doktorsexamen. 
 
5.3. INDIVIDUELL STUDIEPLAN 
I samband med antagningen skall för varje doktorand upprättas en individuell studieplan. Den 
individuella studieplanen skall innehålla såväl en finansieringsplan som en tidsplan för när 
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kurser, även uttryckt i högskolepoäng, och avhandlingsarbete/uppsatsarbetet skall 
genomföras. Det ska framgå när och hur avhandlingsarbetet ska rapporteras. Av planen skall 
även framgå de åtaganden i övrigt som doktoranden respektive institutionen har. Den 
individuella studieplanen skall undertecknas av doktorand, handledare och prefekt och följas 
upp varje år. Minst en gång per termin skall handledare och doktorand träffas för att stämma 
av att studierna följer den uppgjorda planen. Det är handledarens ansvar att dessa möten äger 
rum. Både handledare och doktorand har rätt att föreslå ändringar i studieplanen. Prefekten 
beslutar om ändringar i studieplanen. 
Handledaren skall varje termin göra en bedömning av om studieplanen följs. Doktoranden 
skall delges bedömningen. Vid större avvikelse från den individuella studieplanen skall 
prefekten informeras. 
 
6. KURSER OCH TILLGODORÄKNANDE 
Doktoranden skall genomgå kurser omfattande sammanlagt 90 högskolepoäng. De 
obligatoriska kurserna läses i en omfattning av sammantaget 45 högskolepoäng fördelade 
enligt följande:  

• Forskningstraditioner och teoretiska perspektiv, 15 högskolepoäng, 

• forskningsetik, 7,5 högskolepoäng, 

• didaktisk översiktskurs, 7,5 högskolepoäng, 

• akademiskt skrivande, 7,5 högskolepoäng, 

• forskningsmetodisk översiktskurs av relevans för didaktik 7,5 högskolepoäng. 

I de fall doktoranden är antagen till forskarskolor i samarbete med andra lärosäten kan 
ovanstående kurser ersättas av motsvarande kurser inom forskarskolans ram.  
Med utgångspunkt i de individuella studieplanerna anordnas ämneskurser för grupper med 
likartade studieplaner. I kursdelen kan tillgodoräknas kurser som tagits tidigare i utbildningen. 
Huvudhandledaren avgör om detta är möjligt och hur mycket dessa kurser skall anses 
motsvara inom utbildningen på forskarnivå. Doktoranden kan efter handledarens medgivande 
även läsa kurser givna i andra, för utbildningen på forskarnivå i didaktik relevanta, ämnen 
inom universitetet eller vid annat lärosäte. 
Kurser som anordnas av annan universitetsinstitution kan tillgodoräknas efter godkännande 
av huvudhandledaren. 
I samband med varje kurs anordnas individuella prov. Prov kan ske under kursens gång eller 
efter dess slut. Resultaten bedöms med betygen godkänd respektive icke-godkänd. 
För licentiatexamen krävs kurser omfattande 45 högskolepoäng. Av dessa ska kurser i en 
omfattning om 30 högskolepoäng utgöra någon av de för doktorsexamen obligatoriska 
kurserna i urval av huvudhandledaren. 
 
7. AVHANDLING OCH DISPUTATION 
7.1. Avhandling 
För doktorsexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling om 150 
högskolepoäng godkänd. Doktorsavhandlingen kan utformas som ett enhetligt 
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sammanhängande verk (monografi) eller som en sammanläggning av vetenskapliga rapporter 
eller artiklar som doktoranden författat (sammanläggningsavhandling). 
Sammanläggningsavhandling skall bestå av delarbeten i form av artiklar och/eller rapporter. 
Utöver dessa delarbeten skall i sammanläggningsavhandlingen finnas en syntes av 
delarbetena i form av en integrerad översikt och diskussion (en så kallad kappa).  
Avhandlingsmanus skall läsas av en professor/docent vid institutionen och en extern (från 
annan institution eller annat lärosäte) sakkunnig professor/docent förutom handledaren och 
diskuteras vid ett seminarium innan beslut i enlighet med fakultetens regler fattas om 
tryckning och disputation.  
 
7.2. Disputation 
Avhandlingsarbetet skall försvaras vid en offentlig disputation, i den ordning som föreskrivs i 
högskoleförordningen. Avhandlingen betygsätts med något av betygen godkänd eller 
underkänd. Vid betygssättningen tas hänsyn till såväl avhandlingens innehåll som försvaret av 
den vid disputationen. 
Betygsnämnden skall bestå av tre personer: en ledamot från doktorandens institution, en 
ledamot med annat examensämne och från annan institution inom fakulteten samt en ledamot 
från annan fakultet eller högskola. Samtliga ledamöter skall vara minst docentkompetenta. 
Fakultetsopponenten bör ha docentkompetens. Om särskilda skäl föreligger, kan dock person 
utan docentkompetens utses. Opponenten skall stå obunden gentemot doktoranden och 
avhandlingen. 
 
7.3. Licentiatseminarium 
För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om 75 högskolepoäng 
godkänd. Den vetenskapliga uppsatsen skall granskas vid ett seminarium som äger rum på 
terminstid av en opponent med lägst doktorsexamen och med goda kunskaper om för 
uppsatsen väsentliga ämnesområden och metoder. Uppsatsen skall ha funnits tillgänglig på 
institutionen och Universitetsbiblioteket i Stockholm i minst två veckor på terminstid innan 
seminariet äger rum. Meddelande om att uppsatsen skall behandlas skall sändas till övriga 
institutioner i didaktik i landet. 
Uppsatsen betygssätts av examinator med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid 
betygssättningen tas hänsyn till uppsatsens innehåll och försvaret av den vid seminariet. 
 
8. EXAMEN 
Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning omfattande 240 
högskolepoäng på forskarnivå. 
Licentiatexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning omfattande 120 
högskolepoäng på forskarnivå. 
 
För doktorand antagen till forskarskola i yrkesämnenas didaktik finns möjligheten att ta ut 
examen i Didaktik med inriktning mot yrkesämnen. 
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9. ÖVRIGT 
Upplysningar om utbildningen på forskarnivå kan fås från Institutionen för pedagogik och 
didaktik, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, tel 08-16 20 00.  
Ytterligare principer och rutiner finns tillgängliga vid institutionen. 
 

 


