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Huvudområde
Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1N

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande aspekter av hur information kan vinklas och
förvanskas,
- analysera resonemang och argument med avseende på deras riktighet och
konsistens,
- tillämpa de viktigaste begreppen och perspektiven relevanta för granskning av
vetenskapliga resultat,
- redogöra för väsentliga mekanismer som kan ligga till grund för uppkomsten av
faktaresistens,
- redogöra för och använda metoder för att värdera föregivna nyhetsrapporter.

Kursinnehåll
Kursen behandlar fakta, faktaresistens och alternativa fakta i ett filosofiskt
perspektiv. Den innehåller argumentationsanalytisk och vetenskapsteoretisk
orientering om hur vetenskapliga och argumenterande källor bör värderas och
bedömas. Vanliga felkällor vid presentation av vetenskapliga resultat studeras.
Kursen berör även frågor rörande urval och tendens i nyhetsrapportering. Vidare
görs en orientering om ”Fake news”, både beträffande deras omfattning och natur.

Undervisnings- och arbetsformer
Kursen är en nätbaserad distanskurs och undervisning sker i en nätbaserad
utbildningsplattform. Utöver detta ska den studerande bedriva självständiga
studier.
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Examination
Examination sker individuellt genom hemuppgift och skriftlig hemtentamen.
Detaljerad information finns i studieanvisningarna.
Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en
student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad
examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta
om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution
Institutionen för kultur och samhälle

