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Mål
Efter kursen förväntas den studerande kunna:
l

l

l

redogöra för och problematisera några utvalda teoribildningar inom
vetenskapsteori samt deras historiska utveckling
redogöra för och problematisera forskningsetiska regler och riktlinjer samt lagen
om etikprövning av forskning
analysera olika metodologiska val i förhållande till vetenskapsteoretiska ansatser
och etiska ställningstaganden

Innehåll
Kursen innehåller en genomgång av vad som inom olika traditioner uppfattas som
kunskap, vetenskap och vetenskaplig metod. Inledningsvis ges en introduktion till nutida
teoribildningar inom vetenskapsteori samt deras historiska utveckling. I samband med
detta presenteras och diskuteras olika vetenskapliga skolor samt förhållandet mellan
naturvetenskap och samhällsvetenskap och de metodologiska tillvägagångssätt som är
sprungna ur dessa traditioner. Kursen innehåller vidare en kritisk diskussion rörande den
vetenskapliga kunskapens natur och i relation till detta centrala etiska frågor inom
idrotten såväl som forskningsetik. Slutligen innehåller kursen en problematisering av
relationer mellan olika kunskapsanspråk inom forskning.

Undervisningsformer
Undervisningen består av en kombination av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen ges i nätbaserad form. Det gällande kursupplägget utvecklas i samråd
mellan studerande och kursledare utifrån kursmålen.

Examination
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Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursmålen examineras med tre skriftliga inlämningsuppgifter samt fyra seminarier.
För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.
För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på de skriftliga inlämningsuppgifterna och
Godkänd på diskussionsseminarierna.

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.
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