Kursplan

Introduktion till filosofin (7,5 hp)
Introduction to Philosophy (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0002

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1
eller motsvarande.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
 redogöra övergripande för några av de centrala frågeställningarna i den västerländska filosofins
historia;
 redogöra för några karakteristiska tankegångar hos ett urval av av den västerländska filosofihistoriens mest betydelsefulla tänkare;
 visa att han/hon förstår några centrala filosofiska begrepp och teorier;
 visa förmåga att analysera en argumentation och att kritiskt läsa och analysera några filosofiska
originaltexter.

Innehåll
Filosofi betyder etymologiskt ”kärlek till vishet”, men precis vad man bör lägga in i det uttrycket
finns många olika uppfattningar om. Kursen ger en första, enkel introduktion i några av filosofins
centrala områden: kunskapsteori, metafysik, etik och antropologi. Den ger också en första
bekantskap med några av de mest inflytelserika tänkarna i den västerländska filosofins historia,
såsom Platon, Aristoteles, Thomas av Aquino, Descartes och Kant. Syftet med kursen är vidare att
öva upp en viss förmåga att reflektera över filosofiska problem och att kritiskt analysera en
argumentation.

Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisningen består av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen sker genom
inlämnande av ett PM (1–2 A4-sidor) under kursens lopp och genom en skriftlig eller muntlig
tentamen vid kursens slut.
Undervisning och examination på distans
En obligatorisk samling på studieorten i kursens början samt en frivillig samling vid mitten av
kursen anordnas. Undervisningen har formen av föreläsningar (Powerpoint-presentationer med
ljudfiler) samt diskussionsövningar. Viss handledning ges per telefon. Examinationen sker genom
ett under kursens lopp inlämnat PM (1–2 A4-sidor) och genom en skriftlig eller muntlig tentamen
vid kursens slut.

Litteratur
Anderberg, Thomas, Konsten att argumentera (Nora: Nya Doxa 3 uppl. 1993 el. senare uppl.), 90 s.
Levander, Martin, Filosofi (Stockholm: Liber, 3 uppl. 2009), 320 s.
Nordin, Svante, Filosofins historia (Lund: Studentlitteratur, 2 uppl. 2003), 657 s.
Ett urval filosofiska texter enligt uppgifter vid kursstart, c:a 100 s.
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.
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