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Vetenskapsfilosofi, kunskapsteori och metodskolning, 

15 högskolepoäng 
Philosophy of Science, Theory of Knowledge and Research Methodologies,  

15 higher education credits 

 
Avancerad nivå, D 

 
Allmänt 
Kursen Vetenskapsfilosofi, kunskapsteori och metodskolning (15 hp) är en av tre kurser 
som ingår i master i utbildningsvetenskap och som är gemensam för samtliga inriktning-
ar. Övriga kurser som är gemensamma för samtliga inriktningar är Utbildningsveten-
skaplig metod (15 hp) samt Fokuserad metod (15 hp).  
Kursen Vetenskapsfilosofi, kunskapsteori och metodskolning ger en vetenskaplig, forsk-
ningsmetodologisk och kunskapsteoretisk grund.  

 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs ska studenterna 

- kunna visa förtrogenhet för vad som kännetecknar olika vetenskapliga riktningar 
och olika kunskapstraditioner 

- kunna analysera och värdera etiska aspekter i forskning 
- kunna identifiera och analysera vetenskapliga delaspekter (till exempel teorian-

knytning och metodval) och deras inbördes relationer i en vetenskapligt författad 
studie och i relation till olika vetenskapliga riktningar 

- kunna identifiera, välja, använda och bedöma relevanta informationssöknings-
strategier och kunna kritiskt vetenskapligt värdera sökresultat 

- kunna analysera och sammanfatta vilken ny kunskap som de valda avhandlingar-
na beskrivs ha bidragit till inom det studerade området samt beskriva och värdera 
konsekvenser för den egna yrkespraktiken utifrån denna kunskap  

  
Innehåll 
    
Kursen behandlar vetenskapsfilosofiska frågor om vad som karaktäriserar vetenskapligt 
tänkande inom olika vetenskapliga traditioner och paradigm. Fördjupade studier av två 
sinsemellan olika vetenskapliga riktningar (positivism och hermeneutik) och dessas histo-
riska framväxt följs av studier av avhandlingar vilka är författade inom dessa båda rikt-
ningar. Vetenskapliga delaspekter som kunskapsteoretisk anknytning, forskningsdesign 
och metod sätts i kursen i relation till de vetenskapliga riktningarna.  Avhandlingarna 
väljs i möjligaste mån inom områden som knyter an till de studerandes intresseinrikt-
ningar.  
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Kursen behandlar också forskningsetiska frågor och aspekter för vetenskapligt skrivande 
och publicering samt sökmetodik på Internet i den så kallade fria webben.  

 
Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet: 

- Lärarexamen omfattande minst 180 högskolepoäng (120 p) inkl. examensarbete 
på minst C-nivå omfattande minst 15 högskolepoäng (10 p), eller 

- Lärarexamen omfattande minst 60 högskolepoäng (40 p) samt totalt minst 180 
högskolepoäng (120 p), inkl. ett självständigt arbete omfattande minst 15 hög-
skolepoäng (10 p) eller kompetens motsvarande det självständiga arbetet förvär-
vad på annat sätt, eller 

- Kandidatexamen med huvudområde relevant för den valda inriktningen, inklusi-
ve ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng. 

 
Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt workshops. En webba-
serad utbildningsplattform används som medel för diskussioner och information.  

  
Examination och betyg 
Examination sker genom individuella skriftliga och muntliga tentamina samt praktiskt 
färdighetsprov avseende informationssökning. 
Vid bedömning används tregradig skala: Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.  

 
Kursvärdering 
En skriftlig kursvärdering görs i slutet av kursen.  

 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga. 

 
Övrigt  
Kursen ingår i masterutbildning i Utbildningsvetenskap. Den kan också läsas som fristå-
ende kurs.  
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