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Inledning 

 
Kontaktuppgifter 

Kursansvarig och lärare: anna-lena.kempe@edu.su.se  

Lärare: gunnar.karlsson@edu.su.se 

Kursadministratör: peter.skoglund@edu.su.se 

Studievägledare: malin.gustafsson@edu.su.se 

 

Universitetskonto och Athena 

Kursen kräver att du har  ett universitetskonto och att du loggar in med detta i vårt digitala system 
lärplattformen Athena. Om du är ny student behöver du först aktivera ditt universitetskonto 
https://www.su.se/utbildning#Ny-student  
 
I Athena hittar du kompletterande material och annat som du behöver för att förbereda dig inför de 
digitala videoseminarierna som sker genom redskapet Zoom.  
 
Du hittar information om våra IT-redskap på SUs sidor för nya studenter. Där finns användarguider till 
både Athena https://serviceportalen.su.se/svse/article/1070408 och för Zoom 
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1103512 bra att gå igenom under den första kursveckan 
om du inte använt dessa tidigare. 
 
För att kunna läsa flera av kursens vetenskapliga artiklar behöver du vara inloggad som student. 
https://www.su.se/biblioteket/  
 

Kursens förväntade studieresultat 
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

• redogöra för, jämföra och kritiskt granska olika vetenskapsteoretiska traditioner, perspektiv 
och paradigmmed relevans för pedagogik som vetenskap, 

• redogöra för, jämföra och kritiskt diskutera vilken sorts kunskap olika forskningsansatser 
möjliggör, 

• använda centrala vetenskapsteoretiska begrepp för att diskutera vetenskapsteoretiska frågor 
och problem. 

 

Kursens innehåll  
I den här kursen arbetar vi med vetenskapsteorins frågor och begrepp. Vi startar med en historisk 
exposé  som tar oss fram till dagens frågor kring vetenskap som social kunskapspraktik. Hur vet vi att 
vi vet något? Vad utmärker olika sätt att bedriva vetenskap? Vad skiljer och förenar naturvetenskap 
och samhällsvetenskap? När blir påståenden om det vi upplever till erkänd kunskap? Vilka teoretiska 
antaganden formar pedagogik som vetenskapligt fält?   
 
Under v. 35 läggs ett lässchema för hela kursen ut i Athena. Då kan du se vilken kurslitteratur som 
behandlas vid respektive seminarium. Du startar kursen genom att under den första veckan (v. 36) 
läsa studiehandledningen samt lyssna på poddar som introducerar kursens teman. Poddarna hittar 
du i lärplattformen Athena. Därutöver ska du på egen hand läsa kap 1-8 i Kristensson Uggla, B., 
(2019). En strävan efter sanning: vetenskapens teori och praktik. Du läser och reflekterar genom att 
utgå från de instuderingsfrågor du hittar i Athena from den 24 augusti. Frågorna diskuteras sedan vid 
Zoomsemianriet den 7 september.  
 

mailto:anna-lena.kempe@edu.su.se
mailto:gunnar.karlsson@edu.su.se
mailto:peter.skoglund@edu.su.se
mailto:malin.gustafsson@edu.su.se
https://www.su.se/utbildning#Ny-student
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1103512
https://www.su.se/biblioteket/
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Du kommer sedan att hitta instuderingsfrågor inför varje seminarium i Athena. 
 
 
Om du vill repetera grunder i vetenskapsteori innan kursstart så föreslår vi boken Thurén, T. (2019). 
Vetenskapsteori för nybörjare. (Upplaga 3). Stockholm: Liber. 
 

Kursens arbetsformer och arbetssätt 
Kursen ges på halvfart och kommer att ges on-line under perioden 31 augusti och 30 oktober. 
Halvfart innebär att du behöver avsätta ca 20 timmar i veckan på att arbeta med kursen. I schemat 
(se kurshemsidan) kan du se när vi har våra videoseminarier genom programmet Zoom. Schemat för 
seminarierna hittar du här: 
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/riq6YQ08650Z68Qy6Q75Z9Q666Z080075Y63Y0gQ90og763
XZ7Q5qo.html 
 

Föreberedelser inför seminarier  
På avancerad nivå arbetar du självständigt med att bearbeta kursens teman och lära dig använda de 
centrala begrepp som ligger till grund för den vetenskapliga diskussionen i en disciplin.  
 
Du förbereder dig inför samtliga seminarier genom att läsa kurslitteraturen med instuderingsfrågorna 
i fokus. Anteckna, arbeta gärna med mindmappar. Under seminarier och  i lärarnas inspelade poddar 
(i Athena) får du lärares och medstudenters stöd för att lära dig använda dina kunskaper i 
vetenskapsteori på aktuella frågor i disciplinen pedagogik. 
 
Skulle du missa ett ett videoseminarium t.ex. pga sjukdom/vab etc så kan du istället lämna in 
skriftliga svar på instuderingsfrågorna. I Athena finns särskild mapp för detta ändamål.  
 
Det är ett kurskrav att förbereda sig inför seminarier/lämna in skriftliga svar på instuderingsfrågorna. 
I slutet av kursen kontrollerar läraren att du varit deltagare/lämnat in svar för varje seminarium.  
 

Frågor till läraren 
Varje vecka har du möjlighet att kommunicera direkt med kursansvarig antingen via mejl eller genom 
en frågestund i Zoom direkt i anslutning till seminariet. Du kommer även att få diskutera i mindre 
grupper under seminarierna. Många studenter uppskattar att samarbeta under kursens gång tex 
genom att diskutera instuderingsfrågorna med en ”study buddy”.  Det är dock helt frivilligt.  
 

Examination och betygsättning  
Kursen examineras skritfligt genom en tentamen som görs vid egen dator under tre timmar (se 
schemat). I samband med att examinationen startar lägger kursansvarig ut uppgiften i Athena. 
Därefter har du 3 timmar på dig. Uppgiften handlar om att du i en löpande text ska visa att du 
behärskar och kan använda kursens innehåll: Du ska skriva fram din förståelse av kursens centrala 
teman, begrepp och frågeställningar. Examinationen sker vid egen dator fredag den 30 oktober kl. 
13-16. Ett omexaminationstillfälle finns inbokat den 4 december kl. 8-11.    
 
När tentamen börjar får du ett scenario att utgå ifrån och skriver sedan fram en dialog mellan ett 
gäng tänkta forskare som har olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter på ett pedagogiskt problem 
som de ska beforska. Du kan ha böckerna framme under examinationen. Designen av examinationen 
gör det möjligt för dig att visa att du har uppnått en djupare förståelse av kursens teman, de centrala 
begreppen och de frågeställningar om vetenskap som kunskapspraktik som vi bearbetar under 
kursen.  
 
I Athena hittar du anonymiserade exempel på en liknande uppgift som genomförts av studenter.  

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/riq6YQ08650Z68Qy6Q75Z9Q666Z080075Y63Y0gQ90og763XZ7Q5qo.html
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/riq6YQ08650Z68Qy6Q75Z9Q666Z080075Y63Y0gQ90og763XZ7Q5qo.html
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Betygskriterier kommer du att hitta i Athena i början av kursen.  
 
Plagiat 
Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid 
vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare 
eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som 
plagiat. Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått godkända i andra kurser, sk. 
självplagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta 
innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat 
kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din egen. 
Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en 
studiekamrats hemtentamen. Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en 
etablerad forskningsetisk kod, utan även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras 
texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till 
avstängning. Vid SU kontrolleras texterna mot en databas.  

Fusk  
Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt ansvar 
ingår att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i lokaler och utnyttja 
resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära åtgärder bland annat vidtas mot 
student som:  
 

• med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 
studieprestation annars ska bedömas, 

• stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen.  

Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli varning eller 
avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms universitets regler för 
examination och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida www.su.se/regelboken. 
Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor. 
 

 

Betygskriterier 

Se Athena vid kursstart. 

 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas genom en digital enkät som blir tillgänglig vid kursens slut.  

 
Kurslitteratur 
Obligatorisk läsning 
Alvesson, M. & Sköldberg, K., (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur (kap 1 & 3 ca 75 sidor). 
 
Biesta, G. (2007). Why “what works” won’t work: Evidence‐based practice and the democratic deficit 
in educational research. Educational Theory, 57: 1-22. doi:10.1111/j.1741-5446.2006.00241.x (21 
sid.) 
 
Gallagher, S. & Zahavi, D., (2008a). The phenomenological mind. An introduction to philosophy of 
mind and cognitive science. London: Routledge. (sid. 21-26) (ca 6 sidor i Athena). 
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Gallagher, S. & Zahavi, D., (2008b). The phenomenological mind. An introduction to philosophy of 
mind and cognitive science. London: Routledge. (sid. 113-116 och fotnot 7) (ca 4 sidor i Athena). 
 
Glanzberg, M.,  "Truth", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta 
(ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/truth/ (ca 17 sid.) 
 
Greene, J. C., Benjamin, L., & Goodyear, L. (2001). The Merits of Mixing Methods in Evaluation. 
Evaluation, 7(1), 25–44. https://doi.org/10.1177/13563890122209504 (19 sid.) 
 
Hallberg, M.. (1999). Hermeneutik. I C.M. Allwood & M.G. Erikson (red), Vetenskapsteori för 
psykologi och andra samhällsvetenskaper. Lund: Studentlitteratur. (ca 25 sidor i Athena). 
 
Karlsson, G., (1993). Psychological qualitative research from a phenomenological perspective. (ss. 23-
42). Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (ca 19 sidor i Athena). 
 
Kempe, A-L, (2020). Några metateoretiska utgångspunkter vid kritisk läsning av artiklar och 
avhandlingar i ”education”. Institutionen för pedagogik och didaktik. Kompendium i Ahtena (ca 15 
sid.) 
 
Kristensson Uggla, B., (2019). En strävan efter sanning: vetenskapens teori och praktik. Upplaga 1 
Lund: Studentlitteratur (421 sid) 
 
Lübcke, P., (1987). Vår tids filosofi. Stockholm: Forum. (ca 29 sidor i Athena). 
 
Noddings, Nel (2015). Philosophy of education. (Fourth edition.) Boulder, CO: Westview Press. (ca 
150 sid). 
 
Päivi Kinnunen & Beth Simon (2012) Phenomenography and grounded theory as research methods in 
computing education research field, Computer Science Education, 22:2, 199-218, DOI: 
10.1080/08993408.2012.692928 (19 sid) 
 
Ricoeur, Paul (1971). The model of the text: meaningful action considered as a text. Social Research, 
38, 529-62. (ca 31 sid.) 
 
Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. 
Education for information, 22(2), 63-75. (12 sid.) 
 
Referenslitteratur  
Alvesson, M. & Sköldberg, K., (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur (kap 1 & 3 ca 75 sidor). 
 
Wallenstein, S-O., (red.) (2011), Edmund Husserl. Stockholm: Axl Books 

 
Stöd i dina studier 
Vid Stockholms universitet finns också möjlighet att, utöver den ordinarie undervisningen, få extra 
stöd i sina studier. 
 
Studie-och språkverkstaden 
Vid Studie-och språkverkstaden på Stockholms universitet kan du bl. a få hjälp med studieteknik och 
akademiskt skrivande. Studie-och språkverkstaden erbjuder både föreläsningar, seminarier och 
personlig handledning. Information om tjänster och kontaktuppgifter hittar du via följande adress 
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden 
 

https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden
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Studera med funktionsnedsättning 
Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning, t.ex. dyslexi, har du möjlighet att få särskilt 
pedagogiskt stöd. Exempel på stödinsatser kan vara anteckningshjälp, talböcker, förlängd 
tentamenstid eller teckenspråkstolkning. Du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd hos Studentstöd 
på Stockholms universitet 
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning 
 
Därefter kan det utfärdas ett intyg som gäller för studier på universitetet.  
 
Det är ditt ansvar som student att innan kursen börjar kontakta studievägledarna vid Institutionen 
för pedagogik och didaktik på e-post adressen studievagledare@edu.su.se. Studievägledare kommer 
i sin tur att kontakta kursansvarig om vilket stöd du behöver.  
 
 

https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning
mailto:studievagledare@edu.su.se

