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   Kursplan 
 

 

Den fria viljan (7,5 hp) 
Free Will (7.5 ECTS credits) 

 
Nivå: Grundläggande nivå 

Ämnesområde: FILOSOFI 

Kurskod: 0166 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som kurs i utbildningsprogrammet i teologi 

eller utbildningsprogrammet i filosofi förutsätter kursen normalt att programmets A–kurs, 

Introduktion i filosofi och teologi (30 hp), är fullgjord. Av kursdeltagare som genomgår 

kursen som fristående kurs förväntas motsvarande förkunskaper. 

 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 

 kunna redogöra för ett urval av de viktigaste filosofiska diskussionerna kring ämnet den fria 

viljan, såväl historiska som nutida: dels de viktigaste författarna och verken, dels de olika 

delområden och skilda problemformuleringar man finner i denna mångfasetterade debatt; 

 förstå de historiska sammanhang där argument för och emot den fria viljan framförts, samt 

visa insikt i de problemställningar mot bakgrund av vilka olika idéer om frihet och fri vilja 

tagit form; 

 visa förmåga att analysera och utvärdera argument. 

 

Innehåll 
Har vi människor en fri vilja? Vad innebär det att ha en fri vilja? Vad skulle det innebära om 

människan helt saknade fri vilja? Dessa frågor har engagerat filosofer alltsedan antiken. 

Kursen ger en grundlig introduktion till de viktigaste diskussionerna kring den fria viljans 

problem, särskilt de logiska, psykologiska, teologiska och metafysiska frågeställningar som 

format debatten från antiken fram till i dag. 

 

Undervisning och examination 
Undervisningen har formen av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen äger 

rum i form av ett kortare PM (3–4 A4-sidor) med analys av text/argument och genom en 

avslutande hemskrivning. 

 

Litteratur 
Free Will. Ed. by Derk Pereboom. 2nd edn (Indianapolis, IN: Hackett, 2009), ISBN 978-

1603841290 

Augustine, On Free Choice of the Will, On Grace and Free Choice, and Other Writings. Övers. 

Peter King (Cambridge Texts in the History of Philosophy; Cambridge: Cambridge Univ. Press, 

2010), 978-0521001298 
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