
 

 
Kursbeskrivning för behörighetsgivande högskolepedagogisk 
utbildning 

Forskarhandledning av doktorander och licentiander 

(5 veckor) 
 
Målgrupp 
Kursen riktar sig till disputerade lärare vid Karlstads Universitet som handleder eller 
avser att handleda studerande på forskarnivå.  
 
Nivå 
Avancerad nivå 
 
Syfte 
Ett övergripande syfte är att utveckla handledning till en professionell nivå med hög 
kvalitet ur samtliga medverkandes perspektiv, för att framgångsrikt utbilda blivande 
forskare 
 
Mål 
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna: 
 

 redogöra för, analysera och värdera olika modeller för handledning 

 redogöra för, analysera och värdera olika teoretiska perspektiv på respons och 
återkoppling samt tillämpa detta i praktiskt forskningsarbete 

 redogöra för och värdera forskarutbildningars olika struktur, verksamhet och 
strategier  

 redogöra för de stödfunktioner vid Karlstads universitet som har relevans för 
forskarutbildning 

 kunna diskutera och reflektera kring sin egen roll som handledare i 
forskarutbildningsprocessen 

 
Innehåll 

 

 Planering och genomförande av forskarhandledning 

 Reflektion kring den egna forskningsmiljön 

 Nationella och lokala ramverk för forskarutbildning 

 Teori och praktik gällande modeller för forskarhandledning 

 Etik 

 Genus 

 Internationalisering 



 Orientering kring stödfunktioner vid Karlstads universitet som har relevans 
för forskarutbildning 

 Reflektion med stöd av praktik och teori för utveckling av den egna 
handledningen 

 
 

 
Kursens omfattning 
Kursen omfattar fem veckors heltidsstudier, varav maximalt 10 schemalagda dagar. 
Övrig tid är avsedd för egna litteraturstudier och annat eget arbete i olika former.  
 
Antagningsprinciper 
Deltagarantalet är begränsat till 24 kursdeltagare. 
 
Undervisningens upplägg 
Utbildningen utgår från deltagarnas egna erfarenheter av att bli handledda och av att 
handleda på olika nivåer. I kursen bearbetas och fördjupas dessa erfarenheter via 
forskningsperspektiv på handledning, textarbete och egna undersökningar. 
 
I kursen möts blivande handledare och handledare från universitetets 
forskarutbildningsämnen och deltagarna får därigenom ett erfarenhetsutbyte och en 
ökad förståelse för olika ämnens och vetenskapliga traditioners sätt att handleda och 
bedriva forskarutbildning och skriva artiklar och avhandlingar inom gällande 
nationella och lokala regelverk. Därutöver diskuteras och problematiseras 
handledning utifrån för universitetet viktiga perspektiv som till exempel etik, klass, 
genus, etnicitet och generation. 
 
 
Intyg 
Varje kursdeltagare examineras individuellt och för intyg krävs fullgörande av 
samtliga delar i kursen samt godkända uppgifter. Intyget utfärdas på svenska samt på 
engelska. 
 
Litteratur 
Litteratur i form av artiklar, lagar, förordningar, regler och andra dokument 

presenteras vid kursstart. 

 


