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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Engelska B/Engelska 6.

Kursens uppläggning
Provkod Benämning Högskolepoäng
META Metafysik 6
HISB Den teoretiska filosofins historia del 2 6
KUVE Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi 6
HISA Den teoretiska filosofins historia del 1 6
METD Metod - argumentation, semantik och formell logik 6

Kursens innehåll
Kursen behandlar den teoretiska filosofins grundläggande frågor om kunskap, språk och verklighet.

Kursen består av följande delar:

Del 1: Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi, 6 hp.

Denna del av kursen ger en inledning till samtida kunskapsteori och vetenskapsfilosofi. Inom det
kunskapsteoretiska avsnittet behandlas begrepp såsom kunskap, sanning och övertygelse, samt frågor om
kunskapens grunder, källor och räckvidd. Inom det vetenskapsfilosofiska avsnittet behandlas främst frågor om
vetenskapens metod, samt om vetenskapliga förklaringars natur.

Del 2: Metod - argumentation, semantik och formell logik, 6 hp.

Denna del av kursen behandlar ett antal grundläggande verktyg för intellektuellt arbete. Den behandlar:
- den argumentationsanalytiska metoden,
- begreppet logisk giltighet,
- metoder för att avgöra sats- och predikatlogisk giltighet,
- grundläggande semantiska begrepp och distinktioner,
- språklig oklarhet,
- metoder för att komma tillrätta med språklig oklarhet,
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- grundläggande mängd- och relationslära.

Del 3: Metafysik, 6 hp.

Denna del av kursen ger en tematisk introduktion till klassiska men ännu aktuella metafysiska problem,
inflytelserika försök att lösa dem, samt problem som dessa lösningsförslag möter. Speciell tonvikt ligger på
sådana problem som är särskilt relevanta för teoretisk filosofi, däribland frågan om tidens natur, relationen
mellan fysisk konstitution och identitet, universalieproblemet och frågan om abstrakta objekts existens, vad
orsakssamband är, samt vad det innebär att sakförhållanden är nödvändiga respektive möjliga.

Del 4: Den teoretiska filosofins historia 1, 6 hp.

Denna del av kursen behandlar, genom en selektiv översikt, den teoretiska filosofins utveckling från antiken
till 1700-talet. Tonvikten ligger på två av den teoretiska filosofins viktigaste teman: kunskapsteori och
metafysik. Särskild vikt läggs vid den kritiska granskningen av de enskilda filosofernas bidrag. I anslutning
till den historiska genomgången läses ett urval originaltexter.

Del 5: Den teoretiska filosofins historia 2, 6 hp.

Denna del av kursen ger en selektiv översikt över den teoretiska filosofins utveckling från slutet av 1700-talet
till tiden kring det andra världskriget. Speciell tonvikt läggs vid teman som introducerades av Immanuel Kant,
hur dessa teman hanterades av tongivande 1800-talsfilosofer, samt hur de ytterligare förändras som ett resultat
av det förnyade intresset för logik, semantik och språkfilosofi, som dominerar den första hälften av 1900-
talet.

Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på Del 1 ska studenten kunna
- i skrift och med egna ord beskriva huvuddragen hos grundläggande begrepp, problemställningar och
teoribildningar inom kunskapsteori och vetenskapsfilosofi,
- uppvisa en viss förmåga att kritiskt diskutera och jämföra de olika teorier som presenteras under kursen.

För godkänt resultat på Del 2 ska studenten kunna
- uppvisa förmåga att rekonstruera och värdera argument,
- skilja mellan olika sorters definitioner och deras adekvansvillkor,
- uppvisa förtrogenhet med grundläggande semantiska, logiska och mängdteoretiska begrepp och
distinktioner som introduceras under kursen,
- uppvisa förmåga att avgöra satslogisk och predikatlogisk (monadisk) giltighet hos formella och informella
slutledningar,
- uppvisa förmåga att analysera den logiska strukturen hos satser i vanligt språk genom översättning till
satslogik och monadisk predikatlogik.

För godkänt resultat på Del 3 ska studenten kunna
– i skrift och med egna ord redogöra för de metafysiska problem som kursen behandlar,
– i skrift och med egna ord redogöra för några inflytelserika lösningsförslag,
– uppvisa en viss förmåga att kritiskt diskutera dessa lösningsförslag.

För godkänt resultat på Del 4 ska studenten kunna
– i skrift och med egna ord redogöra för huvuddragen i positioner och argument hos de filosofer från antiken
t.o.m Hume, som behandlas under kursen,
- uppvisa en viss förmåga att kritiska diskutera dessa positioner och argument.

För godkänt resultat på Del 5 ska studenten kunna
– i skrift och med egna ord redogöra för huvuddragen i positioner och argument hos Kant,
- i skrift och med egna ord redogöra för huvuddragen i positioner och argument hos 1800-tals filosofer i Kants
efterföljd som behandlas under kursen,
- i skrift och med egna ord redogöra för centrala teorier och argument hos de filosofer som behandlas under
kursen, som förknippas med vändningen till logik och språkfilosofi från Frege till mitten av 1900-talet,
- uppvisa en viss förmåga att kritiskt diskutera dessa positioner och argument.

Undervisning
Undervisningen på delarna 1, 3, 4 och 5 av kursen består av föreläsningar, grupparbeten, samt
seminarieövningar.
Undervisningen på del 2 består av föreläsningar samt övningar.
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