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Högskolepoäng
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Kursens innehåll

Kursen innehåller en genomgång och kritisk analys av grundläggande begrepp och frågor rörande
vetenskaplighet och forskningsetik. Exempel på begrepp som analyseras är kunskap, sanning, hypotes,
evidens, mening, tolkning, objektivitet och social konstruktion. Exempel på frågor som behandlas: Vad är
vetenskap? Finns det grundläggande skillnader i vetenskaplig metod mellan olika typer av vetenskaper? Är
vetenskaplig objektivitet möjlig? Är sanning absolut eller varierar den med olika teoretiska perspektiv? Vilka
etiska normer finns för vetenskaplig forskning och hur kan de motiveras?
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
-redogöra för grundläggande begrepp och frågor inom vetenskaplighet och forskningsetik samt kunna relatera
dessa begrepp och frågor till sitt eget forsknings- och utvecklingsarbete.
- kunna analysera samt resonera självständigt och kritiskt kring denna typ av frågor.
Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i undervisningen är obligatorisk.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till
kursbeskrivningen.
b) Betygsättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
A=Utmärkt
B=Mycket bra
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C=Bra
D=Tillfredsställande
E=Tillräckligt
Fx=Otillräckligt
F=Helt otillräckligt.
c) De skriftliga betygskriterier meddelas vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, fullgjorda obligatoriska
uppgifter samt fullgjord närvaro. Obligatorisk närvaro om 80% gäller för all undervisning. Om särskilda skäl
föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten
att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig
kompenserande uppgift.
e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfälle finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som
fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx
eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen tillsammans med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens hemsida:
http://www.philosophy.su.se/
Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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