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STOCKHOLMS UNIVERSITET 2012-12-05 

Naturvetenskapliga fakulteten 2019-12-18 (DB, REV) 

Docentberedningen 

 

Docentföreläsningar vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet 

 

Docentföreläsningen är ett pedagogiskt prov (inte ett vetenskapligt seminarium) för 

att dokumentera att kandidaten kan utföra högklassig undervisning. Provet genomförs 

efter att den vetenskapliga bedömningen är avklarad och godkänd. Föreläsningens 

titel föreslås av prefekt i samråd med kandidaten och godkänns av 

docentberedningens representant. Valet av pedagogik är fritt och föreläsningens längd 

ska vara 45 minuter samt kan hållas på engelska eller svenska. Innehållet skall vara 

lämpligt på en avancerad nivå inom grundutbildningen. Temat för föreläsningen kan 

med fördel vara en översikt över en existerande eller möjlig kurs gärna med koppling 

till den sökandes egen forskning. 

 
Docentberedningens representant är ordförande vid docentföreläsningen. 

Docentberedningens representant inleder med att presentera sig själv och kandidaten, 

informerar om vad en docentföreläsning är samt att föreläsningen längd är 45 minuter 

och att frågor tas på slutet. 

 
En docentföreläsning är ett unikt tillfälle för en blivande docent att visa upp sina 

färdigheter för kollegor inom sektionen. Ett seriöst förberedelsearbete av en forskare 

på docentnivå ska normalt leda fram till ett godkännande. Men, om lektionen inte 

anses vara väl förberedd, eller på annat sätt bristfällig så underkänns den. Observera 

att lektionen är ett reellt prov och inte bara en formalitet. 

 
Efter föreläsningens slut inhämtar docentberedningens representant synpunkter från 

ämneskunniga lärare och studierektor(er), som utses av prefekten. 

Docentberedningens representant fattar beslut om föreläsningen är 

godkänd/underkänd samt dokumenterar i ett protokoll som ställs till 

naturvetenskapliga fakultetens områdeskansli. Dekanus fattar beslut i ärendet. 

 

 
1 I detta inbegrips naturvetenskap, matematik samt ämnesdidaktik inom dessa områden. 


