
Kursplan 
 
 
Kunskapsteori (7,5 hp) 
Epistemology (7.5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: FILOSOFI 
Kurskod: 0060 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet 
för kandidatexamen i teologi eller i filosofi förutsätter kursen att A-kursen, Introduktion till 
filosofin och teologin (30 hp) är fullgjord. När kursen ingår som programkurs i 
utbildningsprogrammet för kandidatexamen i filosofi bör även Allmän etik (7,5 hp) och 
Filosofins historia I-II (15 hp) vara fullgjorda. 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna 
§ på ett övergripande sätt redogöra för några av epistemologins centrala frågeställningar och 

några huvudtankar hos ett par betydande västerländska kunskapsteoretiker; 
§ visa att han/hon förstår och kan använda några centrala kunskapsteoretiska begrepp; 
§ visa förmåga att kritiskt kunna reflektera kring kunskapsteoretiska frågeställningar. 
 
Innehåll 
Frågan om vad kunskap är har gäckat människor tiderna igenom. Den västerländska filosofins 
historia utgörs i betydande utsträckning av en brottning med den typen av problem, och sedan 1600-
talet räknas kunskapsteori, eller epistemologi, in bland filosofins huvuddiscipliner. I denna kurs 
behandlas centrala frågor inom kunskapsteorins område, såsom: Vilka är kunskapens källor? Vilka 
är kriterierna på välgrundad kunskap? Vad är sanning? Hur kan empiristiska, rationalistiska, 
fundamentistiska och kontextualistiska kunskapsmodeller se ut? Vari består skepticismens 
utmaning? Finns det absolut säker kunskap? Hur förhåller sig kunskap och vetenskap till varandra?  
 
Undervisning och examination 
Lokal undervisning och examination 
Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier med diskussion av texter och litteratur. 
Examination sker dels genom muntlig tentamen (endast E eller F i betyg), dels genom inlämnande 
av ett PM på 4-6 sidor vid kursens slut (A—F i betyg). 
 
Undervisning och examination på halvdistans 
Kursstarten sker via kursportal på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med 
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår. Undervisning ges i form av föreläsningar 
och diskussionsseminarier på nätet. Viss handledning på andra sätt (epost, telefon) kan 
förekomma. Examination sker dels genom muntlig tentamen (per telefon eller motsvarande, 
endast E eller F i betyg), dels genom inlämnande av ett PM på 4-6 sidor vid kursens slut (A—
F i betyg). 
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