Humanistiska och teologiska fakulteterna

FTEB06, Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori, 6 högskolepoäng
Theoretical Philosophy: Philosophy of Science, 6 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-09-03 att gälla från och med 201909-03, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Teoretisk filosofi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några moderna vetenskapsteoretiska positioner och
frågeställningar,
• kunna redogöra för några olika forskningsmetoder,
• kunna redogöra för centrala vetenskapsteoretiska begrepp,
• kunna redogöra för några av de viktigaste moderna vetenskapsuppfattningarna,
• kunna beskriva undersökningar utförda i enlighet med olika forskningsmetoder,

Färdighet och förmåga
• kunna diskutera enklare vetenskapsteoretiska frågeställningar inom olika
vetenskaper,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt reflektera kring vetenskapsteoretiska problemställningar.

Kursens innehåll
Kursen ger en grundläggande orientering om vetenskapliga tänkesätt och metoder i
skilda typer av vetenskaper och under olika tider. Syftet med kursen är att ge
studenterna förmåga att identifiera och värdera vetenskapliga undersökningar som
görs inom olika ämnen. Kursen inleds med några vetenskapsteoretiska teman som
belyser grundläggande vetenskapliga tänkesätt under olika tider och hur dessa
avspeglas i metoder och val av forskningsobjekt. Därefter presenteras de viktigaste
moderna vetenskapsuppfattningarna och deras tillämplighet på olika typer av
vetenskap. Kursen avslutas med en orientering om den aktuella vetenskapsteoretiska
diskussionen.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Kursens examination
Examination sker i form av salsskrivning.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Filosofiska institutionen, Lunds universitet.
2. Kursen motsvarar delkurs 3 inom FTEA12.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen FTEB06, Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori
Gäller från V20
2001 Vetenskapsteori, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

