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Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) 
är fullgjord. När kursen ingår som programkurs i utbildningsprogram för kandidatexamen i filosofi 
bör även Allmän etik (7,5 hp) och Filosofins historia I-II (15 hp) vara fullgjorda.  
 
 
Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 
- översiktligt redogöra för metafysikens historia samt för några centrala frågeställningar inom 
metafysik och ontologi; 
- visa förtrogenhet med vissa metafysiska tankesystem och tänkare; 
- visa förmågan att förstå argumentation inom metafysik och ontologi, samt skilja mellan sådan 
argumentation och argumentation inom andra områden; 
- argumentera för och emot olika metafysiska ståndpunkter med historisk medvetenhet. 
 
Innehåll 
Metafysiken har en lång historia, lika lång som filosofin. För att kunna ta sig an metafysiska, och 
ontologiska, frågeställningar krävs det att man först tittar på och reflekterar över denna historia. 
Frågan om vad metafysik, och ontologi, är, är nämligen själv en del av metafysiken. Efter en 
grundlig historisk genomgång tas sedan metafysiska frågeställningar upp på ett systematiskt sätt: 
frågan om metafysikens utgångspunkt och metod, om alltings enhet och mångfald, om varats 
analogi, om transcendentalierna (sanning, godhet, skönhet) samt frågan om alltings yttersta grund. 
 
Undervisning och examination 
Lokal undervisning och examination  

Undervisning ges i form av föreläsningar samt litteratur- och diskussionsseminarier. Kursen 
examineras genom inlämnande av ett PM à 4-6 sidor samt genom en muntlig tentamen vid kursens 
slut. Muntan är ett obligatoriskt moment medan PM:et är betygsgrundande. 

 



Undervisning och examination på halvdistans  

Kursstarten sker via kursportalen 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 per telefon kan förekomma. Kursen examineras 
genom inlämnande av ett PM à 4-6 sidor samt genom en muntlig tentamen vid kursens slut. 
Fortlöpande aktivt deltagande i diskussionerna under kursens lopp fordras av alla deltagare. Muntan 
är ett obligatoriskt moment medan PM:et är betygsgrundande. 

 

 
Litteratur 
Coreth, Emerich, Metaphysics (Continuum 1968) 200 s. (tillhandahålls digitalt) 
Grondin, Jean, Introduction to Metaphysics. From Parmenides to Levinas (New York, NY: 

Columbia University Press, 2012) 323 s. 
Marc-Wogau, Konrad, Filosofin genom tiderna, del 1-3 (andra utgåvan, Stockholm: Thales, 1991-

1993, eller senare), c:a 200 sidor i urval. 
Artiklar, bokutdrag samt föreläsningsmanus tillhandahålls digitalt under kursens gång. 
 
Bredvidläsningslitteratur: 
A Companion to Metaphysics. Ed. by Jaegwon Kim & Ernest Sosa (Blackwell Companions to 

Philosophy 7, Oxford 1995) 540 s. 
Guthrie, W. K. C., The Greek philosophers from Thales to Aristotle (London: Routledge, 1991 

[1950]) 168 s. 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  

Kursplanen fastställd 2009-04-03; rev. 2011-04-04, 2013-09-23, 2016-02-29, 2018-02-23, 2018-03-
02 

Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-03-15 

 
 
 
 
 


