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institutionsstyrelsen vid Filosofiska institutionen 2018-09-12, och senast reviderad 2019-03-13.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Teoretisk filosofi, I 30 hp, och Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
EPIS
FITE
FYSG
MAFI
FILG
FMET
MEDV
MLO1
MLO2
ORIG
VFI1
VFI2
SPF2
SPF1
LO2G
LO1G

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

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
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
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av hemtenta, uppsatser eller PM.
Valbara alternativ för kursens delar:
A. Studenten måste välja minst ett av följande två alternativ A.1 eller A.2:
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 I, 7.5 hp
Kursen behandlar grunderna för modern språkfilosofi. Se kursplanen för Språkfilosofi I, 7.5 hp, FIPL1G, 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
Logik I, 7.5 hp
Kursen ger en översikt över första ordningens logik, inklusive predikatlogik med identitet. Se kursplanen för
Logik I, 7.5 hp, FILO1G, för mer information.
Alternativ B.6
Logik II, 7.5 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper om första ordningens logik, och belyser begreppet logisk följd både från
modell- och från bevisteoretiskt håll. Se kursplanen för Logik II, 7.5 hp, FILO2G, för närmare information.
Alternativ B.7
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.8
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.9
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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.10
Originalverk i teoretisk filosofi, 7.5 hp
Kursdelen behandlar ett speciellt betydelsefullt teoretisk-filosofiskt arbete av någon inflytelserik filosof.
Vilken filosof och vilket arbete som behandlas varierar från kurstillfälle till kurstillfälle.
Alternativ B.11
Språkfilosofi II, 7.5 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper inom modern språkfilosofi. Se kursplanen för Språkfilosofi II, 7.5 hp,
FIPL2G, för mer information.
Alternativ B.12
Tema från den teoretiska filosofins historia, 7.5 hp
Kursdelen behandlar ett speciellt teoretisk-filosofiskt problem eller problemkomplex ur historisk synvinkel,
och granskar hur ett urval av inflytelserika filosofer har närmat sig det och försökt lösa problemet. Vilket tema
som studeras varierar från kurstillfälle till kurstillfälle.
Alternativ B.13
Vetenskapsfilosofi I, 7.5 hp
Kursen behandlar den moderna vetenskapsfilosofin grundfrågor. Se kursplanen för Vetenskapsfilosofi I, 7.5
hp, FILVE1, för mer information.
Alternativ B.14
Vetenskapsfilosofi II, 7.5 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper inom modern vetenskapsfilosofi. Se kursplanen för Vetenskapsfilosofi II,
7.5 hp, FILVE2, för mer information.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursens del Originalverk i teoretisk filosofi 7.5 hp ska studenten kunna:
- i skrift och med egna ord redogöra för huvuddragen hos positioner och argument i det verk inom klassisk
eller modern teoretisk filosofi som kursen behandlar,
- uppvisa förmåga att kritiskt diskutera dessa positioner och argument.
För godkänt resultat på kursens del Tema från den teoretiska filosofins historia 7.5 hp ska studenten kunna:
- i skrift och med egna ord redogöra för det filosofiska problem eller problemkomplex som kursens tema
handlar om,
- i skrift och med egna ord redogöra för huvuddragen hos positioner och argument hos de filosofer som
behandlas inom ramen för kursens tema,
- uppvisa förmåga att kritiskt diskutera dessa positioner och argument.
För godkänt resultat på kursens delar:
* Filosofisk logik, 7.5 hp,
* Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7.5 hp,
* Fysikens filosofi, 7.5 hp,
* Kunskapsteori, 7.5 hp,
* Logik I, 7.5 hp,
* Logik II, 7.5 hp,
* Matematikens filosofi, 7.5 hp,
* Medvetandefilosofi, 7.5 hp,
* Metalogik 1, 7.5 hp,
* Metalogik 2, 7.5 hp,
* Språkfilosofi I, 7.5 hp,
* Språkfilosofi II, 7.5 hp,
* Vetenskapsfilosofi I, 7.5 hp, och
* Vetenskapsfilosofi II, 7.5 hp
hänvisas till respektive kursplan enligt ovan (se Kursens innehåll).
Undervisning

- Undervisning på Originalverk i teoretisk filosofi 7.5 hp består av föreläsningar. Närvaro på minst 70% av
undervisningstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på svenska eller engelska. För mer detaljerad
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information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
- Undervisning på Tema från den teoretiska filosofins historia 7.5 hp består av föreläsningar. Närvaro på minst
70% av undervisningstillfällena är obligatorisk. Undervisningen sker på svenska eller engelska. För mer
detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
- För uppgifter om undervisningen på kurserna:
* Filosofisk logik, 7.5 hp,
* Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7.5 hp,
* Fysikens filosofi, 7.5 hp,
* Kunskapsteori, 7.5 hp,
* Logik I, 7.5 hp,
* Logik II, 7.5 hp,
* Matematikens filosofi, 7.5 hp,
* Medvetandefilosofi, 7.5 hp,
* Metalogik 1, 7.5 hp,
* Metalogik 2, 7.5 hp,
* Språkfilosofi I, 7.5 hp,
* Språkfilosofi II, 7.5 hp,
* Vetenskapsfilosofi I, 7.5 hp, samt
* Vetenskapsfilosofi II, 7.5 hp,
hänvisas till respektive kursplan (se Kursens innehåll).
Kunskapskontroll och examination

a)
- Kursens del Originalverk i teoretisk filosofi 7.5 hp examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i form av
uppsats. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig
senast en månad före kursstart.
- Kursens del Tema från den teoretiska filosofins historia 7.5 hp examineras genom skriftlig hemuppgift i
form av uppsats. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
- För examination av:
* Medvetandefilosofi, 7.5 hp,
* Språkfilosofi I, 7.5 hp,
* Filosofisk logik, 7.5 hp,
* Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7.5 hp,
* Fysikens filosofi, 7.5 hp,
* Kunskapsteori 7.5, hp,
* Logik I, 7.5 hp,
* Logik II, 7.5 hp,
* Matematikens filosofi, 7.5 hp,
* Metalogik 1, 7.5 hp,
* Metalogik 2, 7.5 hp,
* Språkfilosofi II, 7.5 hp,
* Vetenskapsfilosofi, I, samt
* Vetenskapsfilosofi, II
hänvisas till respektive kursplan (se Kursens innehåll).
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx= Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
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d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga fyra delkurser den studerande har
valt.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela
kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
e) För varje kurstillfälle och del av kurs erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas
erbjuds minst ett examinationstillfälle per del av kurs.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges på kursens delar Originalverk 7.5 hp och Tema från
den teoretiska filosofins historia 7.5 hp. Uppgiften ska lämnas in inom det tidsintervall som anges i
kursbeskrivningen, efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används betyget E.
Vad gäller övriga av kursens delar hänvisas till respektive kursplan, enligt ovan (se Kursens innehåll).
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på http://www.philosophy.su.se.
Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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