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KURSPLAN
Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och
forskningsetik, 7,5 högskolepoäng
 

Philosophy of Science, Scientific Theories and Research Ethics, 7,5 credits 

 

Lärandemål 

De studerande ska uppnå följande mål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och förmåga

samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
 

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

- ha fördjupade kunskaper om och kunna redogöra för grundläggande vetenskapliga traditioner,

perspektiv och begrepp

- vara förtrogen med de regelverk och rekommendationer som behandlar forskningsetiska frågor

samt kunna problematisera dessa
 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

- självständigt kunna göra en vetenskapsteoretisk analys av och bedöma ett vetenskapligt arbete

med utgångspunkt i de i kursen behandlade vetenskapsteoretiska perspektiven och begreppen

- utifrån olika epistemologiska antaganden kritiskt kunna reflektera över olika sanningsanspråk

och deras epistemologiska grund i relation till det egna forskningsfältet
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

- på ett kritiskt och problematiserande sätt kunna reflektera över forskningsetiska frågor

- kunna göra kritiska överväganden vad gäller forskarrollen och vetenskapligt förhållningssätt

både generellt och i förhållande till eget forskningsarbete
 

Innehåll 
Vetenskapens roll i samhället, bildning och vetenskap, vetenskap och praktisk verksamhet
och förändringar i dessa över tid
Filosofiska traditioner inom den moderna vetenskapen
Tolkning och problematik kring grundläggande vetenskapliga begrepp så som förklaring,
förståelse, tolkning, evidens, kausalitet, reliabilitet, validitet, generalisering i relation till
olika vetenskapliga traditioner
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Forskningsetik
Teoriers roll i den vetenskapliga processen

 

Undervisningsformer 

Kursen ges i form som en kombination av distans- och campusförlagd utbildning med

seminarier och föreläsningar. I kursen används digital lärplattform, exempelvis PingPong.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
 
Examinationen är individuell och sker genom en skriftlig slutrapport där ett vetenskapligt arbete

analyseras.

 

Vidare sker examination av tre kortare skriftliga essäer som inlämnas i samband med tre av de

gemensamma seminarierna vilka behandlar forskningsetiska dilemman samt

vetenskapsteoretiska frågor.
 

Kursvärdering

Kursvärdering sker efter genomgången kurs med standardformulär.
 

Övrigt

Kursen vänder sig till forskarstuderande inom samtliga vetenskapsområden som vill fördjupa

sina kunskaper om vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik.

 

Se separat bilaga för närmare beskrivning av schema och hur du anmäler dig till kursen.
 

Kurslitteratur
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