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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid 
forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.  

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 
2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.  

Kursens lärandemål 

 
Doktoranden ska efter avslutad kurs kunna 

- förklara vetenskapsteoretiska begrepp  

- redogöra för framväxten av forskningstraditioner med relevans för 

forskarutbildningsområdet Människan i välfärdssamhället  

- sammanfatta centrala riktningar inom modern vetenskapsteori såsom logisk 

positivism, kritisk rationalism, hermeneutik, fenomenologi, strukturalism och 

socialkonstruktivism 

 

 
Doktoranden ska efter avslutad kurs kunna 

- jämföra och kontrastera olika former av vetenskaplig förklaring, tolkning och förståelse 

- kritiskt bearbeta och försvara vetenskapsteoretiska utgångspunkter i det kommande 

avhandlingsarbetet 

- visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, samt reflektera över vetenskaplig 

redlighet 

 

 
Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna 

- ta ställning till forskningsetiska principer, riktlinjer och relevanta lagar och förordningar  

- avgöra forskningens och forskarrollens möjligheter och begränsningar i samhället 

Kursens uppläggning 

Kursen bedrivs som halvtids- eller heltidsstudier.  

Kursens innehåll 

De områden som behandlas i kursen är: 
 

- forskningstraditioner 

- centrala inriktningar och begrepp inom modern vetenskapsteori 
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- tillämpning av vetenskapsteoretiska begrepp i vetenskapligt arbete 

- olika innebörder av allmänna vetenskapliga grundvärderingar 

- General data protection regulation (GDPR) 

- grundläggande skydd för människor som deltar i forskning 

- allvarliga avsteg från god forskningssed 

- publiceringsetik 

 

Undervisningsformer 

Kursen genomförs i form av litteraturstudier, föreläsningar och seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska. 

Examination och betygssättning 

Examinationen baseras på lärandemål och sker individuellt genom obligatoriska seminarier och skriftlig 

examination. Betygsskalan består av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget beslutas av en av 

högskolan särskilt utsedd examinator.  

Övergångsregler 

Doktoranden har rätt att examineras enligt kursplan vid tre tillfällen under ett år efter det att kursen har lagts 
ner. 

Kurslitteratur 

Se separat litteraturlista. 
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Ytterligare vetenskaplig litteratur, författningar och riktlinjer/policydokument för forskarutbildningen 

Människan i välfärdssamhället tillkommer. 

 

 


