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Kursnamn på svenska Vetenskapsfilosofi för naturvetare 
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Rekommenderade förkunskaper 
Recommended prerequisites
 Viss erfarenhet av doktorandstudier. 

Some experience of PhD studies.    

Kursens syfte och mål  
General course objective/s and learning outcomes 
I tider då vetenskapens roll i samhället allt mer ansätts av falska nyheter och 
alternativa fakta kan vi inte längre anta att nyttan med vårt arbete tas för given. När 
själva grunden för vetenskapen ifrågasätts måste vi istället vända oss inåt och på 
allvar reflektera över vilka filosofiska principer som skiljer fakta från åsikter, och 
förnuft från känsla. Naturvetenskapen har länge sluppit denna diskussion, och 
fakultetens forskarstuderande har därför kunnat räkna med att deras akademiska 
tillhörighet har räckt som bevis för det egna arbetes grundläggande trovärdighet. De 
står därför sämre rustade än exempelvis humanister och samhällsvetare när de ska 
argumentera för sina forskningsresultat i en allt mer relativistisk samhällsdebatt. Den 
föreslagna kursen ämnar ge en introduktion till naturvetenskaplig vetenskapsteori, 
men framför allt erbjuda deltagarna möjligheten att reflektera över den egna 
forskningen ur ett högre perspektiv och stärkta deras självförtroende i en kommande 
roll som vetenskapens försvarare. 

In times when science is being beleaguered by fake news and alternative facts, 
scientists can no longer assume that the merit of their work is taken for granted. 
Instead, when the foundation of science is in question, we have to start reflecting 
over what philosophical principles that govern our work, and what separates facts 
from opinions and sense from sensibility. For a long time, the natural sciences have 
steered clear from such debate, and the students of the Faculty of Science and 
Technology have been able to rely on their affiliation as fundamental proof of the 
credibility of their work. Hence, they are less well prepared for the increasingly 
relativistic public debate, than, e.g., students from the humanities. In order to amend 
this, the course will give an introduction to the philosophy of the natural sciences, 
and, more importantly, give the participants the opportunity to reflect on their own 
research from a higher perspective and strengthen their confidence in their upcoming 
role as the champions of science.       

Kursinnehåll 
Course contents 



Kursen bygger i grunden på Thomas Kuhns bok ”The structure of scientific 
revolutions” och ges som en serie föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner, 
men ska i huvudsak drivas genom deltagarnas aktiva medverkan, vilket är särskilt 
viktigt med tanke på att huvudmålet är att hjälpa dem att placera den egna 
forskningen på ett solitt vetenskapsteoretisk fundament. Exempel på övergripande 
frågeställningar som deltagarna förväntas tackla innefattar: Vad är vetenskapens roll i 
samhället?  Vad utmärker god forskning och skickliga forskare? Vad är omvärldens 
syn på forskning och hur påverkar den kommunikationen av vetenskapliga resultat, 
insikter och fakta? Hur bedrivs det vetenskapliga arbetet på Uppsala universitet idag? 

The course is based on Thomas Kuhn’s book ”The structure of scientific revolutions” 
and is given as a series of lectures, seminars and group exercises. It will mainly be 
driven by the active participation of the students, which is important given the main 
objective of the course – to help them place their own research on a solid 
philosophical foundation. Examples of general questions that the students are 
expected to confront are: What is science’s in society? What is society’s view of 
science and how does it affect how scientific result should be communicated? What 
distinguishes good science and good scientists? How is research actually performed 
at Uppsala University today?  

Undervisning (kursens uppläggning) 
Instruction (course structure) 
Kursen består av två föreläsningar följda av fem seminarier. Föreläsningarna ges i 
sammarbete med Institutionen för idé- och lärdomshistoria och fokuserar på 1.) 
Vetenskapens sociala, kulturella och organisatoriska utveckling, samt 2.) Osäkerhet, 
modeller och relationen mellan vetenskap och policy. Seminarierna i sin tur hålls av 
den sökande och fokuserar på 1.) Naturvetenskapens roll i dagens samhälle, 2.) 
Naturvetenskap i den samhälleliga debatten, 3.) God forskning och goda forskare, 4.) 
Vetenskap på Uppsala universitet, samt 5.) Redovisning av gruppuppgifter samt 
återkoppling med gästföreläsarna. Kurslitteraturen bestå av Kuhns bok samt en 
samling vetenskapliga artiklar.  

The course consists of two lectures and five seminars. The lecturers are given in 
collaboration with the Department of History of Science and Ideas and focus on 1.) 
The social, cultural and organizational development of science, and 2.) Uncertainty, 
models and the relationship between science and policy. The seminars are given by 
the applicant and focus on 1.) Science and society, 2.) Science in the social debate, 
3.) Good research and good researchers, 4.) Science at Uppsala University, and 5.) 
Presentation of group exercises, feedback from the lecturers  and conclusions. The 
course literature consists of Kuhn’s book together with selected scientific papers. 

Examination 
Assessment (form of examination) 
Examinationen sker formativt genom aktivt deltagande, skriftlig redovisning av 
inlämningsuppgifter och muntlig redovisning av gruppuppgifter. Kursen avslutas med 
en skriftlig hemtentamen där deltagarna förväntas reflektera över den egna 
forskningen utifrån de frågeställningar som tagits upp under kursen. 

The examination will be formative and include active participation during all parts of 
the course and oral presentations of group exercise. The course will end with written 



examination, where the students are expected to reflect on their own research based 
on what they have learned. 

Huvudansvarig institution  Institutionen för teknikvetenskaper 
Department with main responsibility

Kontaktperson/er (namn, e-postadress) 
Contact person (name, e-mail address)
Anders Persson, anders.persson@angstrom.uu.se 

Kurs datum/period  April-juni 2019    
Course dates/period

Antal platser 20 
Maximum number of participants 

Anmälan om antagning till kursen ska skickas till 
Application for admission to the course is to be sent to
Anders Persson, anders.persson@angstrom.uu.se 

Skicka anmälan senast 2019-01-31 
Submit application not later than 

Målgrupp/er (om möjligt, specifiera ämnen/inriktningar)  
Target group/s (specify, if possible, subject/specialization)   
Doktorander från hela fakulteten som nått ungefär halvvägs genom 
forskarutbildningen  
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