Humanistiska och teologiska fakulteterna

FTEA13, Teoretisk filosofi: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Theoretical Philosophy: Level 1, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-12-21 att gälla från och med 202112-21, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Teoretisk filosofi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några centrala begrepp, frågeställningar och metoder inom
den teoretiska filosofin,
• kunna översiktligt beskriva några viktiga historiska riktningar och frågeställningar
inom den teoretiska filosofin, från antiken till och med 1900-talet,
• kunna översiktligt redogöra för problem inom kunskapsteori, vetenskapsteori,
argumentationsteori, logik, språkfilosofi och medvetandefilosofi,

Färdighet och förmåga
• kunna använda den teoretiska filosofins arbetsmetoder för att identifiera och
analysera vanliga typer av argument,
• kunna redovisa nyvunna kunskaper och insikter i skriftlig och muntlig form, i
grupp eller enskilt,
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• med teoretiskt-filosofiska begrepp och metoder kunna analysera frågor av
samhällelig, etisk och vetenskaplig relevans,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna redogöra för värdet av filosofisk och egen kritisk reflexion kring olika
former av mänsklig kunskap och vetenskap,
• kunna formulera relevant kritik mot enskilda filosofiska argument eller hela
teoribildningar.

Kursens innehåll
I kursen introduceras studenten i den analytiska teoretiska filosofins historia och
grundläggande metoder, med visst specialstudium av frågeställningar i
vetenskapsteori och medvetandefilosofi. Stor vikt läggs vid färdighetstränande
moment ämnade att förstärka studentens möjlighet att förstå och kritiskt förhålla sig
till filosofisk text.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.

Filosofihistorisk översiktskurs, 7,5 högskolepoäng,
Filosofisk metod, 6 högskolepoäng,
Filosofi från 1900, 6 högskolepoäng,
Vetenskapsteori, 6 högskolepoäng,
Tema medvetandefilosofi, 4,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, text- och uppsatsseminarier samt praktiska
övningar. Den sista delkursen innehåller ett obligatorisk diskussionsseminarium.
Utebliven närvaro kan kompletteras med en hemuppgift.

Kursens examination
Delkurs 1: Examination genom salstentamen
Delkurs 2: Examination genom salstentamen
Delkurs 3: Examination genom salstentamen
Delkurs 4: Examination genom salstentamen
Delkurs 5: Examination sker genom en skriftlig hemuppgift
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget väl
godkänd på minst 18 av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Filosofiska institutionen, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter FTEA12.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. A Survey of the History of Philosophy,
2. Philosophical Method,
3. Philosophy from 1900,
4. The Philosophy of Science,
5. The Philosophy of Mind.
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Prov/moment för kursen FTEA13, Teoretisk filosofi: Grundkurs
Gäller från H22
2201 Filosofihistorisk översiktskurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2202 Filosofisk metod, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2203 Filosofi från 1900, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2204 Vetenskapsteori, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2205 Medvetandefilosofi, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

