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Beslut och riktlinjer 
Kursplan för kurs på forskarnivå omfattande 10 högskolepoäng. Kursplanen är fastställd av 
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 2011-xx-xx.  
 
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  
Antagen till forskarutbildningen i pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik eller motsvarande vid 
universitet eller högskola. Grundläggande vetenskapsfilosofiska och vetenskapshistoriska 
förkunskaper förutsätts. 
 
Kursens innehåll 
Kursen behandlar naturvetenskap ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Den belyser 
forskning om naturvetenskapens epistemologi och värderingar från vetenskapshistoriska och 
vetenskapssociologiska utgångspunkter. Kursen behandlar också viss forskning inom 
naturvetenskapsämnenas didaktik med anknytning till undervisning med ett 
vetenskapsteoretiskt innehåll. 
 
Förväntade studieresultat 
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 
 

• redogöra för några sociologiska processer som varit avgörande epistemologiskt under 
några kritiska skeden i naturvetenskapens utveckling, 

• använda vetenskapssociologiska och vetenskapshistoriska kunskaper för att beskriva 
och analysera epistemologiska anspråk och värderingar i naturvetenskaplig forskning,  

• relatera ovan nämnda kunskaper till forskningsfrågor inom naturvetenskapsämnenas 
didaktik. 
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Undervisning 
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, gruppövningar samt ett eget 
arbete. Deltagande i litteraturseminarier och gruppövningar är obligatoriskt. Om särskilda skäl 
föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge studenten befrielse 
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. 
 
Kunskapskontroll och examination 
a. Kursen examineras genom 

• skriftliga rapporter 
• muntliga presentationer 

 
b. Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänd och Underkänd. 
c. Studerande som underkänts i ordinarie examination har rätt att genomgå minst fyra 
ytterligare examinationer så länge kursen ges. Med examination jämställs också andra 
obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på examination får inte genomgå förnyat 
prov för högre betyg. Studerande som underkänts på examination två gånger har rätt att 
begära att annan lärare utses för att bestämma betyg på kursen. Framställan härom ska göras 
till institutionsstyrelsen. 
 
Övergångsbestämmelser 
Då kursplanen upphört att gälla har den studerande rätt att genomgå examination, dock högst 
tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Studerande kan 
begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att kursplanen upphört 
att gälla, dock högst tre gånger. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. 
 
Övrigt 
Kursen är obligatorisk enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i 
naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik. 
 
Kurslitteratur 
Keller, E. F. (1995). Gender and science: Origin, history, and politics. OSIRIS, 10, 27-38. 
Kelly, G.J., McDonald, S. & Wickman, P.-O. (in press) Science learning and epistemology. 

In: Fraser, B., Tobin K. and  McRobbie, C. (Eds.) Second International Handbook of 
Science Education. New York: Springer. (ca 12 sidor) 

Knorr Cetina, K. (1999). Epistemic cultures: how the sciences make knowledge. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press. (329 sidor) 

Latour, B. (1999). Pandora's Hope. Essays on the reality of science studies. Cambridge: 
Harvard University Press. (324 sidor) 



 

2011-02-04 KURSPLAN 
Dnr SU 408 31-0025-11 
 
 
 
 
 

3 
(3) 

Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik 
 
   
Lederman, N. G. (2007). Nature of science: Past, present, and future. In S. K. Abell & N. G. 

Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education (pp. 831-879). Mahwah, 
New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

Pickering, A. (1995). The mangle of practice: Time, agency, and science. Chicago: University 
of Chicago Press. (281 sidor) 

Rudwick, M. J. S. (2005). Bursting the limits of time: The reconstruction of geohistory in the 
Age of Revolution. Chicago: University of Chicago Press. (708 sidor) 

 
Bakgrundsreferens inför  kursen t. ex.  
Molander, J. (2003). Vetenskapsteoretiska grunder. Historia och begrepp. Lund: 

Studentlitteratur.(182 sidor) 
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