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Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
 på ett fördjupat sätt problematisera de kunskapsteoretiska utgångspunkterna för olika
forskningsmetoder i allmänhet och i relation till det specifika forskningsområdet i
synnerhet.
Färdighet och förmåga
 visa förmåga till vetenskaplig analys och självständig kritisk granskning och bedömning av
vetenskapsteoretiska antaganden
 visa förmåga att självständigt kritiskt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet
identifiera och formulera vetenskapsteoretiska frågeställningar samt att granska och
värdera dem
 visa förmåga att använda vetenskapsteoretiska begrepp i muntliga och skriftliga
framställningar.
 Visa förmåga att identifiera ytterligare behov av kunskap.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 visa fördjupad insikt i vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används.

Innehåll
- vetenskapsteoretiska traditioner, centrala begrepp och inriktningar
- genusperspektiv och epistemologi

Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på
forskarnivå har den som har
- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Urval
Urval:

1. Studenter registrerade i Forskarskolan Hälsa och Välfärd
2. Studenter registrerade i forskarutbildning på Högskolan i Jönköping
3. Övriga sökande; högskolepoäng (vid lika poäng, lottning).

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen underkänd (U) och godkänd (G).
Kursen examineras i form av tre inlämningsuppgifter samt en skriftlig rapport som diskuteras
muntligt vid ett seminarium.
Kursen examineras av docent.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment
Examination

Omfattning
7,5 hp

Betyg
U/G

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Kurslitteratur
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Lund: Studentlitteratur.
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