Kursplan

Svensk filosofihistoria (7,5 hp)
Swedish History of Philosophy (7.5 ECTS credits)
Grundnivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0277

Förkunskaper
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B1. Som
programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi eller filosofi förutsätter
kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- kunna översiktligt redogöra för några av den svenska filosofihistoriens viktigaste skolbildningar
och personer;
- visa förmåga att återge några av huvudpunkterna i de filosofiska debatterna under svensk
filosofihistoria;
- kunna analysera och värdera argumentationer under svensk filosofihistoria, samt visa förståelse
för större utvecklingslinjer under svensk filosofihistoria.

Innehåll
Redan innan Uppsala universitet inrättades 1477 bedrevs undervisning i filosofi i Sverige, i
huvudsak vid kyrkliga institutioner. I våra dagar kan man studera filosofi med olika
inriktningar och tyngdpunkter vid ett tiotal universitet och högskolor i landet. Genom att
presentera de tänkare och idéer som har fått särskilt genomslag i den svenska filosofins
historia vill denna kurs bidra till att besvara frågan varför det svenska filosofiska landskapet
ser ut som det gör i dag.

Undervisning och examination
Halvdistans med undervisning i Uppsala
Undervisning sker dels genom inläsning på distans, dels i form av föreläsningar lokalt med
obligatorisk närvaro under en sammanhängande period av tre dagar. Examination sker i form av
skrivande av en uppsats på 10 till 15 sidor.

Litteratur
Den svenska filosofins historia.
Kurslitteratur (som alla bör läsa i sin helhet).
Henrik Lagerlund, utg. Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius. Texter från tre århundraden
1999.
Erik Ryding, Den svenska filosofins historia, 1959.
Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria Stormaktstiden, 1975, kapitel om Filosofin och naturens
hemligheter samt kapitel om De cartesianska striderna.
Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria; Frihetstiden, 1978, kapitel om Upplysningsfilosofin och
religionen.
Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria; Gustavianska tiden, 1981, kapitel om Den gustavianska
upplysningen.
Ernst Cassirer, Thorild und Herder Theoria, 1941.
Svante Nordin, Romantikens filosofi, 1987, kapitel om Benjamin Höijer Nils Fredrik Biberg Samuel
Grubbe Erik Gustaf Geijer och Boströms väg till den definitiva filosofin.
Svante Nordin, Den Boströmska skolan, 1981, kapitel om Boström och hans skola.
Svante Nordin, Från Hägerström till Hedenius, 1984, kapitel om Hägerström, Phalén, ”Den
skandinaviska rättsrealismen”. ”Lundateologin”, Den analytiska filosofin i Sverige Genombrottet,
Den analytiska filosofin i Sverige, Den analytiska filosofin i Sverige och Det analytiska klimatet.
Carl-Göran Heidegren, Positivismstrider, 2016. (om den svenska positivismstriden).
Referenslitteratur
Alla de böcker varav utdrag läses som kurslitteratur är användbara även som referenslitteratur.
Johan Nordström Georg Stiernhielm, Filosofiska fragment med inledning och kommentar, 1924.
Rolf Lindborg, Descartes i Uppsala, 1965.
Tore Frängsmyr, Wolffianismens genombrott i Uppsala, 1972.
Gunnar Matti, Det intuitiva livet. Hans Larssons vision om enhet i en splittrad värld, 1999.
Mats Persson, Förnuftskampen. Vitalis Norström och idealismens kris, 1994.
Staffan Källström, Den gode nihilisten. Axel Hägerström och striderna kring uppsalafilosofin,
1986.
Svante Nordin, Ingemar Hedenius, En filosof och hans tid, 2004.
Johan Strang, History, transfer, politics: five studies in the legacy of Uppsala, 2010.
Lennart Nordenfelt, Konrad Marc-Wogau: en livsresa från Moskva till Uppsala, 2015.
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