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Förkunskaper 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet 
för kandidatexamen i teologi och filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion till 
filosofi och teologi (30 hp) är fullgjord. När kursen ingår 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 allmänt sätt redogöra för de olika filosofiska strömningarna fenomenologi, existentia-
lism, personalism, hermeneutik, strukturalism och postmodernism; 
§ visa att han/hon förstår hur dessa strömningar historiskt och innehållsmässigt hänger 
samman samt hur och varför de skiljer sig åt; 
§ visa förmåga att argumentera kring vanliga ståndpunkter inom de behandlade strömning-
arna och kritiskt diskutera några olika förhållningssätt till den kontinentala 1900-talsfilosofin. 
 
Innehåll 
Kursen presenterar olika aktuella filosofiska strömningar som historiskt sett har vuxit fram ur 
Husserls fenomenologi. Litteraturen och föreläsningarna ska tillsammans ge en förståelse för 
den kontinentala 1900-talsfilosofins ursprung och dess radikala val mellan å ena sidan studiet 
av fenomenets essens, å andra sidan studiet av dess (konkreta) vara. Under seminarierna 
analyseras texter av representativa tänkare inom de olika strömningarna såsom Heidegger, 
Scheler, Merleau-Ponty, Sartre, Arendt, Ricoeur, Lévinas, Derrida och Marion. Studenterna 
får möjlighet att diskutera dessa filosofers sätt att bemöta fenomenologiska problem, särskilt 
utifrån begreppen existens, person och subjekt. Genom att skriva ett antal mindre PM övar de 
sin förmåga att aktivt tillägna sig kurslitteraturen och att formulera och argumentera för egna 
ståndpunkter. 
 
Undervisning och examination 
Lokal undervisning 
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker fortlöpande 
samt genom tre PM (2--4 A4-sidor, varje PM räknas som 1/3 av betyget) inlämnade under 
kursens lopp och en muntlig redovisning (bara E eller F). Fortlöpande aktivt deltagande i 
diskussionerna/seminarierna under kursens lopp fordras av alla deltagare. 
 
Undervisning och examination på halvdistans 



Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med 
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår i varje delkurs. Undervisning ges i form 
av föreläsningar och diskussionsseminarier på nätet. Viss handledning per telefon kan 
förekomma. Examinationen sker fortlöpande samt genom tre PM (2--4 A4-sidor, varje PM 
räknas som 1/3 av betyget) inlämnade under kursens lopp och en muntlig redovisning (bara E 
eller F).  
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