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Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l
l
l
l
l

tillämpa begreppsanalys,
utföra logiska slutledningar,
argumentera i normativa frågor,
tillämpa källkritisk metod,
redogöra för vetenskapshistoriens huvudlinjer.

Delkurs 1 Det vetenskapliga tänkandets historia 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
l

redogöra för de väsentliga dragen i det vetenskapliga tänkandets historia.

Delkurs 2 Vetenskapsfilosofi och värdeteori 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
l
l
l
l

tillämpa begreppsanalys,
redogöra för centrala begrepp och logiska regler inom vetenskapsfilosofin,
skilja mellan deskriptiva och normativa resonemang,
visa förmåga med avseende på elementär kritisk prövning av påståendens
empiriska, logiska, eller normativa giltighet.

Delkurs 3 Människa, samhälle och filosofi 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
l

redogöra för sambandet mellan normativ samhällsfilosofi och politiskt handlande

l

visa förmåga med avseende på elementär kritisk prövning av påståendens
empiriska, logiska, eller normativa giltighet.

Delkurs 3 Människa, samhälle och filosofi 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
l

l

l

redogöra för sambandet mellan normativ samhällsfilosofi och politiskt handlande
och utveckling,
redogöra för sambandet mellan å ena sidan värderingar och övertygelser och å
andra sidan historiska processer,
visa förmåga med avseende på muntlig och skriftlig argumentation i normativ
samhällsfilosofi.

Delkurs 4 Grundkurs i vetenskapsteori och metod 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
l

tillämpa källkritik och grundläggande samhällsvetenskaplig metod.

Innehåll
Kursen innehåller fyra delkurser. För samtliga delkurser gäller att obligatoriska moment
kan förekomma. Dessa anges i förekommande fall av undervisande lärare.
Delkurs 1 Det vetenskapliga tänkandets historia 7,5 högskolepoäng
Denna delkurs presenterar en introduktion till och en översikt över det vetenskapliga
tänkandets historia.
Delkurs 2 Vetenskapsfilosofi och värdeteori 7,5 högskolepoäng
Delkursen presenterar filosofiska begrepp och teorier som är relevanta för vetenskaplig
förståelse i allmänhet och normativa resonemang om människa och samhälle i
synnerhet. En introduktion till begreppsanalys och slutledningslära ges, liksom
övergripande resonemang kring orsakssamband, sanningsteori och kunskapsteori.
Centrala moralfilosofiska teorier introduceras och problematiseras.
Delkurs 3 Människa, samhälle och filosofi 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar centrala samhällsfilosofiska problem rörande människovärde, frihet,
rättigheter och mänsklig utveckling. Samspelet mellan normativa övertygelser och
politiskt handlande tas upp, med tonvikt på vissa av 1900talets stora humanitära
katastrofer.
Delkurs 4 Grundkurs i vetenskapsteori och metod 7,5 högskolepoäng
Delkursen ger grundläggande kunskaper i metod och källkritik. Studenten tränas i
formulering och precisering av vetenskapliga frågeställningar, och i att överväga val av
metod i relation till forskningssyfte.

Undervisningsformer
Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. För betyget Väl godkänd på hela kursen
krävs betyget Väl godkänt på minst 22 hp.
Examinationsformerna utgörs av skriftliga tentamina och inlämningsuppgifter. För
godkänt resultat krävs även aktivt och välförberett deltagande i obligatoriska seminarier i
de fall sådana förekommer på kursen.
Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i
enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.
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Sammanlagt ca 500 sidor.

