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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Teoretisk filosofi, I 30 hp, och Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
FILG
FMET
FYSG
EPIS
MAFI
MEDV
ORIG
SPFI
FITE
VFI1
VFI2
LOG2
MLO1
MLO2

Benämning
Filosofisk logik
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande
Fysikens filosofi
Kunskapsteori
Matematikens filosofi
Medvetandefilosofi
Originalverk i teoretisk filosofi
Språkfilosofi
Tema från den teoretiska filosofins historia
Vetenskapsfilosofi I
Vetenskapsfilosofi II
Logisk följd
Metalogik 1
Metalogik 2

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i teoretisk filosofi. Den studerande får möjlighet att fördjupa sin kunskap
inom de delområden som behandlas på kursen Teoretisk filosofi I: kunskapsteori, vetenskapsfilosofi,
metafysik, logik, semantik och språkfilosofi, samt filosofihistoria.
Kursen utgörs av fyra delar, om vardera 7.5 hp. För varje del väljer den studerande från en lista av alternativ,
enligt nedan. Varje termin ges undervisning på ett urval - normalt ej alla - av de valbara alternativen. För
information om vilka alternativ som är valbara under aktuell termin hänvisas till kursbeskrivningen på
http://www.philosophy.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
Bland de alternativ som studenten väljer måste minst två examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i form
av hemtenta, uppsatser eller PM.
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Valbara alternativ för kursens delar:
A. Studenten måste välja minst ett av följande två alternativ:
Alternativ A.1
Medvetandefilosofi. 7.5 hp.
Kursen behandlar medvetandefilosofiska frågeställningar som har varit i centrum för den analytiska filosofin
sedan mitten av 1900-talet och framåt. Se kursplanen för Medvetandefilosofi 7.5 hp, FIPM1G, för mer
information.
Alternativ A.2
Språkfilosofi. 7.5 hp.
Kursen behandlar modern språkfilosofi. Se kursplanen för Språkfilosofi 7.5 hp, FISP1G, för mer
information.
B. För återstående 2 eller 3 delar av kursen kan den studerande välja från följande lista:
Alternativ B.1
Filosofisk logik. 7.5 hp
Kursen behandlar utvidgningar av första ordningens logik för att formellt hantera logiska egenskaper hos
påståenden om bland annat tid, modaliteter och agentskap. Se kursplanen för Filosofisk logik 7.5, FIFL1G,
för mer information.
Alternativ B.2
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande. 7.5 hp
Kursen behandlar matematiska och formella verktyg för vetenskapligt tänkande i allmänhet och för filosofi i
synnerhet. Se kursplanen för Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande 7.5 hp, FIFM1G, för
mer information.
Alternativ B.3
Fysikens filosofi. 7.5 hp
Kursen behandlar problem av filosofisk karaktär som aktualiseras av modern fysik. Se kursplanen för
Fysikens filosofi 7.5 hp, FIFYSG, för mer information.
Alternativ B.4
Kunskapsteori. 7.5 hp.
Kursen behandlar modern analytisk kunskapsteori och är tematisk och probleminriktad. Se kursplanen för
Kunskapsteori 7.5 hp, FIEP1G, för mer information.
Alternativ B.5
Logisk följd, 7.5 hp.
Kursen ger fördjupade kunskaper i första ordningens logik, och belyser begreppet logisk följd både från
modell- och från bevisteoretiskt håll. Se kursplanen för Logisk följd 7.5 hp, FILOG2, för närmare
information.
Alternativ B.6
Matematikens filosofi. 7.5 hp
Kursen behandlar matematikens filosofi, mestadels tematiskt med fokus på de filosofiska problem som väcks
av matematik som vetenskap, men även med vissa historiska tillbakablickar. Se kursplanen för Matematikens
filosofi 7.5 hp, FIMF1G, för ytterligare information.
Alternativ B.7
Metalogik 1. 7.5 hp.
Kursen behandlar metalogiska resultat med speciellt fokus på fullständighetssatsen för predikatlogik. Se
kursplanen för Metalogik: fullständighet 7.5 hp, FILOG3, för mer information.
Alternativ B.8
Metalogik 2. 7.5 hp.
Kursen behandlar Gödels två ofullständighetssatser i detalj. Se kursplanen för Metalogik: ofullständighet 7.5
hp, FILOG4, för mer information.
Alternativ B.9
Originalverk i teoretisk filosofi. 7.5 hp
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