Humanistiska och teologiska fakulteterna

FTEA21, Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, 30
högskolepoäng
Theoretical Philosophy: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-03-07 att gälla från och med
2008-03-07, höstterminen 2008.

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

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för samtida teoretisk-filosofisk teoribildning kring problem
rörande språk, kunskap och verklighetens grundläggande konstitution
• kunna redogöra för grundprinciperna för härledning och översättning i sats- och
predikatlogik

Färdighet och förmåga
• kunna analysera, kontrastera och relatera enskilda filosofiska argument och
teoribildningar
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• kunna utföra grundläggande översättningar och härledningar i sats- och
predikatlogik
• kunna redovisa nyvunna kunskaper och insikter i teoretisk filosofi i skriftlig och
muntlig form, i grupp eller enskilt
• i tal och skrift kunna redovisa och kritiskt diskutera teoretisk-filosofiska argument
och teoribildningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera enskilda filosofiska argument, liksom hela filosofiska
teoribildningar, enskilt eller i förhållande till andra argument/teoribildningar
• kunna formulera relevant kritik mot enskilda argument eller hela teoribildningar
utifrån ett teoretisk-filosofiskt perspektiv
• kunna identifiera samt ta ställning till vilken roll ontologiska, språkfilosofiska och
kunskapsteoretiska grundantaganden spelar för hur enskilda teorier eller
argument ska värderas.

Kursens innehåll
I kursen fördjupas den studerandes kunskaper i en rad av den teoretiska filosofins
huvudområden: kunskapsteori, språkfilosofi, metafysiska frågor i analytisk filosofi
samt logik. Förutom fördjupade studier av enskilda ämnen läggs även viss vikt vid
frågor rörande hur ställningstaganden i ett ämne påverkar ställningstaganden i ett
annat. Vikt läggs även vid färdighetstränande moment; dels utvecklas specifika
färdigheter inom ramen för den formella logiken, dels fördjupas studentens
förutsättningar att uttrycka sig filosofiskt i tal och skrift.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.

Kunskapsteori, 7,5 högskolepoäng,
Formell logik, 4,5 högskolepoäng,
Språkfilosofi, 7,5 högskolepoäng,
Filosofisk logik, 3 högskolepoäng,
Metafysiska frågor i analytisk filosofi, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, text- och uppsatsseminarier samt praktiska
övningar.

Kursens examination
Examination sker i form av salsskrivningar och inlämningsuppgifter.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

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 betyget väl godkänd på minst
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15 av kursens 30 högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande
högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången FTEA11 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter FTEX72.
2. 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.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Epistemology,
2. Formal Logic,
3. The Philosophy of Language,
4. Philosophical Logic,
5. Metaphysical Issues in Analytical Philosophy.
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Prov/moment för kursen FTEA21, Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs
Gäller från V08
0801 Kunskapsteori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0802 Formell logik, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0803 Språkfilosofi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0804 Filosofisk logik, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0805 Metafysiska frågor i analytisk filosofi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

