
 

 

Kursplan 
 
 
Filosofins historia, I (7,5 hp) 
History of Philosophy, I (7.5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: FILOSOFI 
Kurskod: 0003 
 
Förkunskapskrav 
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.  
 
Utbildningsmål 
Efter fullgjord kurs förväntas den studerande 
§ redogöra övergripande för de viktigaste västerländska filosofiska strömningarna och skol-

bildningarna under antik, senantik och medeltid; 
§ redogöra för några viktiga klassiska filosofiska frågeställningar, lösningsförslag och 

argument; 
§ visa förmåga att kritiskt och kontextmedvetet utföra analys av vissa klassiska texter; 
§ visa medvetenhet om generell tolkningsproblematik och de viktigaste av 

filosofihistorigrafins specifika problem. 
 
Innehåll 
Kursen är en historisk introduktion till några av den västerländska filosofins viktigaste 
problem. Mot bakgrund av en översikt över den filosofiska diskussionen under antik, senantik 
och medeltid undersöker vi ett antal problemställningar i detalj; detta genom studium av 
originaltexter av tänkare som Platon, Aristoteles, Boethius, Augustinus, Anselm och Thomas 
av Aquino. Tonvikt läggs vid klassiska uppfattningar om filosofins uppgift, dess möjligheter 
och begränsningar, på funderingar kring människans plats och roll i världen, samt teorier om 
verklighetens fundamentala struktur. 
 
Undervisning och examination 
Lokal undervisning 
Undervisningen består av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen består i en 
muntlig introduktion till seminarium, ett under kursens lopp inlämnat PM (3–4 A4-sidor) 
samt muntlig eller skriftlig tentamen vid kursens slut. PM utgör 25 % av slutbetyget. Den 
slutliga examinationen utgör 75 % av slutbetyget. 
 
 
Undervisning och examination på halvdistans 
Undervisningen har formen av föreläsningar (Powerpoint-presentationer med ljudfiler) samt 
diskussionsövningar. Viss handledning ges via Zoom. Examinationen sker genom ett under 



 

 

kursens lopp inlämnat PM (3–4 A4sidor) och genom skriftlig eller muntlig tentamen vid 
kursens slut. PM utgör 25 % av slutbetyget. Den slutliga examinationen utgör 75 % av 
slutbetyget. 
 
 
Litteratur 
Marc-Wogau, Konrad, Filosofin genom tiderna, del 1-5 (Thales, 1998-2010) 
Nordin, Svante, Filosofins historia (Studentlitteratur, 2 uppl. 2003 eller senare uppl.) 
Platon, Skrifter, bok 3, Staten (övers. Stolpe, Atlantis, 2000) 
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