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Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•12•18) och gäller studenter antagna vårterminen 2016.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbild•
ningsnivå samt Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp vid
Högskolan i Halmstad (eller motsvarande).
Kursens mål
Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla
fördjupade kunskaper kring vetenskapsteoretiska perspektiv
och frågeställningar med utgångspunkt i samhällsvetenskaplig
och hälsovetenskaplig tradition. Vidare är målet att studenten
ska utveckla fördjupad kunskap och förståelse av epistemo•
logiska och ontologiska frågors relation till dess sociala och
kulturella sammanhang samt betydelse för den vetenskapliga
praktiken. Kursens mål är vidare att studenten ska fördjupa
sin förståelse för de möjligheter och utmaningar som sam•
verkan mellan olika vetenskapsteoretiska perspektiv innebär.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kursens huvudsakliga innehåll
I kursen fördjupas kunskaper kring centrala vetenskapsteore•
tiska perspektiv och frågeställningar inom samhällsvetenskap•
lig och hälsovetenskaplig kunskaps• och forskningstradition.
Betydelsen av ontologiska och epistemologiska antaganden
för förståelse och värdering av kunskap och den vetenskapli•
ga praktiken behandlas. Likheter och skillnader mellan olika
vetenskapsteoretiska perspektiv diskuteras liksom förståelse
av perspektiv i relation till forskningens villkor och historis•
ka, sociala och kulturella kontextuella sammanhang. Begrepp
som giltighet, trovärdighet och evidens diskuteras och pro•
blematiseras. Dessutom ges deltagarna möjlighet att re ekte•
ra över vetenskapsteoretiska perspektiv och frågeställningar
i relation till det egna forskningsområdet.
Undervisning
Kursens undervisningsformer sker i form av föreläsningar,
seminarier, gruppövningar och via utbildningsplattform.

Kunskap och förståelse
• beskriva och jämföra centrala vetenskapsteoretiska
perspektiv inom samhällsvetenskaplig och hälsoveten•
skaplig forskning
• förstå och förklara ontologiska och epistemologiska
antagandens betydelse för den vetenskapliga praktiken
Färdighet och förmåga
• självständigt identi era och motivera val av vetenskaps•
teoretiska perspektiv i relation till eget forskningsom•
råde samt diskutera konsekvenser av gjorda val
• problematisera centrala begrepp såsom giltighet, tro•
värdighet och evidens i relation till skilda kunskapstra•
ditioner
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera och problematisera sociala och kul•
turella sammanhangs betydelse för kunskapsbildning,
förståelse och värdering av kunskap
• kritiskt värdera och diskutera möjligheter och utma•
ningar i forskning där skilda vetenskapsteoretiska per•
spektiv möts

Undervisningen bedrivs på engelska.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd eller Godkänd.
Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift som
presenteras vid seminarium innehållande oppositionsmo•
ment med obligatoriskt deltagande samt grupparbete som
presenteras vid seminarium innehållande oppositionsmo•
ment med obligatoriskt deltagande

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för
utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska do•
kumenteras och redovisas för studenterna.
Övriga föreskrifter och övergångsbestämmelser
I första hand ges företräde till studenter antagna vid fors•
karutbildning i Hälsa och Livsstil och forskarutbildningen i
Innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. I andra hand
till studenter antagna vid annan forskarutbildning.
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