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Beslut
Denna kursplan är fastställd av samordningsgruppen för lärarutbildning vid Stockholms universitet.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till något av lärarprogrammen.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

HELA Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik 7.5

Kursens innehåll
Kursen innehåller en introduktion till begreppen kunskap och vetenskap. Tonvikten ligger på kritisk 
argumentation, metoder för hypotesprövning, förklaringar, tolkning och förståelse, med andra ord, det som 
utmärker en akademisk kunskapssyn. Skillnaden mellan "tyckande" och kunskap betonas därmed, liksom 
värdet av empiriska material som utgångspunkt för slutsatser. Lärarstudenterna, som i sin framtida 
yrkesutövning både skall kunna själva samla in empiriskt material kring sin gärning och kunna förmedla 
kunskap om olika vetenskaper, orienteras om en bredd av vetenskapliga metoder. Kursen behandlar även 
grunderna i forskningsetik.

Förväntade studieresultat
Efter genomförd kurs förväntas studenten 

- kunna analysera och värdera vetenskaplig argumentation

- kunna definiera några grundläggande vetenskapliga begrepp såsom hypotes, förklaring, tolkning och 
förståelse

- kunna resonera kritiskt och självständigt kring problem förknippade med vetenskaplig 
kunskapsproduktion

- ha kännedom om olika forskningsmetodiker och kunna relatera till olika typer av vetenskapliga 
frågeställningar.

Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med tillfälle till frågor och diskussion.
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Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom salskrivning.



Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygskala:

A = Utmärkt 

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt otillräckligt. 



Betygskriterier meddelas vid kursstart. 



För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E. Den som fått lägst betyget E på prov får inte 
genomgå förnyat prov för högre betyg. 



Student som fått betyget Fx kan efter överenskommelse med bedömande lärare inkomma med 
kompletteringsuppgift inom en vecka.

Övergångsbestämmelser
Student kan begära att examination enligt gällande kursplan genomförs högst tre gånger under en 
tvåårsperiod efter det att kursplanen upphört att gälla.

Övrigt
Kursen ingår i förskollärar- grundlärar- och ämneslärarprogrammen men kan också ges som fristående 
kurs.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och redovisas senast en månad före 
kursstart på filosofiska institutionens hemsida: http://www.philosophy.su.se/
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