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1. Behörighetskrav 

 
Antagen till utbildning på forskarnivå. 
 

 
2. Förväntade studieresultat 

 
För godkänd kurs ska den studerande kunna 

 
Kunskap och förståelse 

• visa förståelse av begreppen hypotes, belägg, bekräftelse och vederläggning 

• visa kunskap om uppfattningar om vetenskapens natur och förändring 
 
Färdighet och förmåga 

• visa färdighet att förklara och diskutera de filosofiska förutsättningarna för 
några vanliga metoder i formella och empiriska vetenskaper 

• visa färdighet i att tillämpa filosofiska begrepp och resonemang på 
forskningsprocessen och vetenskapliga resultat 

• visa färdighet att analysera och diskutera betydelsen av genus inom 
vetenskapen 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• värdera och kritiskt förhålla sig till problem, begrepp, uppfattningar och 
argument rörande vetenskaplig metod och vetenskaplighet inom 
naturvetenskaperna. 
 

 
3. Innehåll 

 
Vetenskapsteori (även kallad vetenskapsfilosofi, på engelska philosophy of 
science) är den del av filosofin som behandlar filosofiska problem som uppstår i 
vetenskapen. Kursens tyngdpunkt ligger på vetenskapsteoretiska problem inom 
naturvetenskaperna. Kursen tar upp filosofiska problem, begrepp, uppfattningar  
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och argument rörande: hypoteser, belägg, bekräftelse och vederläggning; 
vetenskaplig metod i formella och empiriska vetenskaper; uppfattningar om 
vetenskapens natur och förändring; gränsdragningen mellan vetenskap och 
pseudovetenskap och andra avvikelser från god vetenskap; betydelsen av genus 
inom vetenskapen. 

 
 
4. Undervisningens upplägg 

 
Kursen består av föreläsningar och seminarier. 
 

 
5. Examination 

 
Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, i vilken studenten 
förväntas visa förmåga att koppla kursens innehåll till sitt eget ämne eller 
forskningsprojekt, och ett seminarium om betydelsen av genus inom vetenskapen, 
på vilket studenten förväntas göra en kort muntlig presentation som även skall 
lämnas in i skriftlig form. 

 
 
6. Övriga föreskrifter 

 
Tillgodoräknande prövas individuellt av examinator. 
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Texter som tillhandahålles av läraren tillkommer. 
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