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1 Kursens innehåll 
 
Kursen är en tvärvetenskaplig grundkurs om hälsa och funktionshinder som utgår ifrån ett 
biopsykosocialt perspektiv. I kursen ingår olika vetenskapsteoretiska perspektiv, såsom positivism, 
konstruktivism och kritisk realism vilka diskuteras i relation till tvärvetenskapliga 
forskningsproblem. I kursen behandlas även samspelet mellan funktionsnedsättningar och olika 
hinder och möjligheter som kan motverka respektive underlätta individens fulla deltagande i 
samhället. I tillägg till det biopsykosociala synsättet behandlas även andra perspektiv på 
funktionsnedsättning och funktionshinder såsom den medicinska- och den sociala modellen. 
Forskning om hälsa, funktionsnedsättningar och funktionshinder är ett tvärvetenskapligt fält där 
kunskap från flera ämnen integreras.  
 
I kursen behandlas: 
- ontologiska och epistemologiska frågeställningar i relation till kunskapsproduktion i en 
tvärvetenskaplig kontext om hälsa och funktionshinder 
- kritisk granskning och analys av vetenskapens roll för förståelsen av hälsa och 
funktionsnedsättningar 
- identifikation och formulering av tvärvetenskapliga frågeställningar  
- att utifrån ett biopsykosocialt perspektiv beskriva hälsa, funktion- respektive funktionshinder  
 
 
2 Mål 
 
2.1 Kursens roll i utbildningen  
 
Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt 
högskoleförordningen (HF), nämligen att doktoranden ska visa 
 
Kunskap och förståelse 

- brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet (del av mål 1) 
- djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet (del av 

mål 1) 
- förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet (del av mål 2) 
- förtrogenhet med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet (del av mål 2) 

 
Färdighet och förmåga 

- förmåga till vetenskaplig analys och syntes (del av mål 3) 
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- förmåga till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa 
företeelser, frågeställningar och situationer (del av mål 3) 

- förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet  
   identifiera och formulera frågeställningar (del av mål 4) 

- förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra  
   kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar (del av mål 4) 
- förmåga att granska och värdera forskning och andra kvalificerade uppgifter (del av mål 4) 
- med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till  

   kunskapsutvecklingen. (mål 5) 
- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 

auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt. (mål 6) 

- förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. (mål 7)  
- förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade  
   professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling (del av mål 8) 
-  förutsättningar för att stödja andras lärande. (del av mål 8) 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet (del av mål 9)  
- förmåga att göra forskningsetiska bedömningar (del av mål 9) 
- fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. (mål 10) 
  

Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen. 
 
 
2.2 Kursens mål  
 
För godkänt betyg ska doktoranden visa 
 
- insikt i relationen mellan vetenskapsteoretiska utgångspunkter och forskningspraktiken  
- förmåga att placera sitt eget avhandlingsarbete i en vetenskapsteoretisk tradition  
- förmåga att reflektera kring metodologiska frågor i tvärvetenskaplig forskning om hälsa och/eller 
funktionshinder 
- förståelse för teorier om hälsa, fungerande och funktionshindrande strukturer   
- förmåga att kritiskt granska och diskutera biopsykosociala nivåer i forskning om hälsa och 
funktionshinder 
- förmåga att självständigt kunna skriva och försvara en vetenskaplig text samt att kritiskt granska 
andras vetenskapliga texter  
- kunna formulera forskningsproblem i ett tvärvetenskapligt perspektiv av relevans för hälsa 
och/eller funktionshinder 
 
  
3 Kurslitteratur och andra läromedel 
 
 
I kursen används följande kurslitteratur och andra läromedel. 
 
Litteratur till moment 1, Vetenskapsteori, 2.5hp 
 
Andreasson, Jesper & Johansson, Thomas (2020) Vetenskapsteori - grunder och tillämpning Lund: 
Studentlitteratur (223 sidor) 
 
Bhaskar, Roy. & Danermark, Berth, Metatheory, Interdisciplinarity and Disability Research — A 
Critical Realist Perspective. Scandinavian Journal of Disability Research, 4:278-297, 2006.  
 
Chalmers, Alan F. (4th edition, 2013) What is this thing called science? Univ. of Queensland 
Press, Open University press. (192 pages) (Alt. in Swedish. Vad är vetenskap egentligen? Nya 
Doxa.)  
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Danermark, Berth (2006) Socialt arbete och kunskap – tre metateoretiska mönster. In Björn Blom, 
Stefan Morén & Lennart Nygren (eds.) Kunskap i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 33- 
48 (16 pages) 
 
Danermark, Berth, Ekström, Mats, Jakobsen, Liselott och Karlsson, Jan Ch. (2002) Explaining 
society. Routledge. (221 pages) (Alt in Swedish. Att förklara samhället. Studentlitteratur.)  
 
Hacking, Ian. (2008) Social construction of what? Harvard Univ. Press (221 pages) (Alt in 
Swedish. Social konstruktion av vad? Thales.)  
 
Price, Leigh (2014). Critical Realist versus Mainstream Interdisciplinarity. Journal of Critical 
Realism, 13(1), 52–76. (25 pages)  
 
 
Litteratur till moment 2, tvärvetenskap hälsa och funktionshinder 5hp  
Bickenbach, E.J., Chatterju, S., Badley, E.M. & Üstün, T.B. (1999). Models of disablement, 
universialism and the international classification of impairments, disabilities and handicaps. Social 
Science & Medicine 48, pp1173-1187. 
 
Engel, George (1977) The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science,  
196: 129-136. (8 pages) 
 
Holland, Domenic (2014) Integrating Knowledge Through Interdisciplinary Research. Problems 
of theory and practice. London: Routledge. Appendix: Research design. Pp. 188-205. (18 pages) 
 
Rowe, John W. Introduction Approaching Interdisciplinary Research. In: Frank Kessel, Patricia 
Rosenfield & Norman Anderson (Eds) Interdisciplinary Research: Case Studies from Health and 
Social Science, Oxford University Press Inc. Oxford. 2008. 
 
Rönnberg, J. (2004). Cognition, Communication, and disability. In W. Östreng (editor). Synergies 
(pp. 13-15). Interdisciplinary communications 2003/2004. Centre for Advanced Study at the 
Norwegian Academy of Sciences and Letters. 
 
Vehmas, Simo and Mäkelä, Pekka. (2009) The ontology of disability and impairment. A 
discussion of the natural and social features. In Kristjana Kristiansen, Simo Vehmas and Tom 
Shakespeare. Arguing about disability. Philosophical perspectives. London: Routledge. 42-56 (15 
pages). 
 
Wachs, Theodore D. Necessary But Not Sufficient The Respective Roles of Single and Multiple 
influences on individual Development, American psychological association, Washington DC 2000 
p 217-315.  
 
Tillkommande litteratur 
Ytterligare litteratur i form av artiklar kan tillkomma 
 
 
4 Utbildningsformer  
 
I kursen används följande utbildningsformer. 
 
Föreläsningar, självstudier och seminarier. 
 
 
5  Prov  
 
Kursen examineras genom flera poängsatta prov som betygsätts vart och ett för sig.  
 
1.1 Vetenskapsteori 2.5hp. Individuell skriftlig inlämningsuppgift angående ontologiska och 
epistemologiska problemställningar i relation till tvärvetenskaplig forskning. Provkod 0100  
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1.2 Tvärvetenskap, hälsa och funktionshinder 5hp. Individuell skriftlig inlämningsuppgift, samt 
försvar och opposition på annan kursdeltagares arbete rörande tvärvetenskaplig forskning om hälsa 
och funktionshinder. Provkod 0200 
  
Vid prov med flera delprestationer gäller följande. 
Om det redan under kursens gång framgår att en doktorand inte kan genomföra en viss 
delprestation får examinator ge en ersättningsuppgift. Förutsättningen är att prestationen inte 
rimligen låter sig upprepas inom ramen för det aktuella kurstillfället. 
 
6 Betyg  
 
Prov som ingår i utbildningen på forskarnivå bedöms enligt en tvågradig betygsskala med betygen 
underkänt eller godkänt (lokala föreskrifter).  
 
Betyg ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator) (HF). 
 
För godkänt betyg på prov som ingår i kursen krävs att doktoranden visar att han eller hon 
uppfyller målen med kursen enligt avsnitt 2.2, eller, om flera poänggivande prov ingår i kursen, de 
mål som det aktuella provet avser enligt avsnitt 5. 
 
Den som inte har blivit godkänd vid ordinarie prov ska ges tillfälle till omprov. 
 
Om ett prov har bestått av flera delprestationer får examinator som alternativ till omprov ge en 
kompletteringsuppgift avseende den delprestation som inte är godkänd.  
 
Om en doktorand har underkänts vid ett prov vid två tillfällen ska, om doktoranden begär det, en 
annan examinator utses att besluta om betyg.  
 
 
7 Tillträde till kursen 
 
7.1 Tillträdeskrav 
 
För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning 
på forskarnivå vid Örebro universitet. 
 
 
7.2 Urval 
 
Urval mellan de sökande som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet och 
som uppfyller tillträdeskraven i övrigt enligt ovan sker enligt följande rangordning. 
 
Om inga andra urvalgrunder anges i detta avsnitt ges förtur till sökande med mindre antal 
kurspoäng kvar till examen, framför sökande med fler återstående kurspoäng. Vid lika poäng sker 
urval genom lottning. Detta gäller också inom eventuella angivna urvalsgrupper om inget annat 
sägs. 
 
 
7.3  Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet 
 
Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med 
stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor 
eller samarbete i övrigt med andra högskolor. 
 
Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler 
och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen.   
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8 Tillgodoräknande av tidigare utbildning och 
 yrkesverksamhet 
  
Regler om tillgodoräknande finns i högskoleförordningen och återges på universitetets webbplats. 
 
 
9 Övrigt 
 
Kursen ges på engelska alternativt svenska och ges delvis på distans. 
 
 
Övergångsbestämmelser     
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