Kursplan

Filosofins historia, II (7,5 hp)
History of Philosophy, II (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0014

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) och kursen Filosofins historia I (7,5 hp) är fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter fullgjord kurs förväntas den studerande
•

Kunna redogöra övergripande för de viktigaste västerländska filosofiska strömningarna och
skolbildningarna under tidig modern tid fram till 1900-talet;

•

Kunna 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
filosofihistoriografins specifika problem.

Innehåll
Kursen utgör en introduktion till filosofins historia från 1600-talet till nutid (1900-talets
början). Syftet är att få en grundläggande förståelse för nya tidens rationalism och empirism
tack vare naturvetenskapens revolution och upplysningens förnuftstro. Vi försöker även att
förstå uppkomsten av olika postkantianska strömningar och tendenser. Några av de största
tänkarnas grundtexter från olika sekel studeras och diskuteras mer ingående.

Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisningen har formen av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen består av en
inlämningsuppgift (25% av slutbetyget), medverkan i seminarier (25%) samt av en avslutande
hemskrivning (50%).

Undervisning och examination på halvdistans
Undervisningen har formen av föreläsningar samt diskussionsövningar på nätet. Två obligatoriska
lokala samlingar ingår. Examinationen består av en inlämningsuppgift (25% av slutbetyget),
medverkan i seminarier (25%) samt av en avslutande hemskrivning (50%).

Litteratur
Descartes, René, Valda skrifter (Daidalos 2017) (eller tidigare utgåva)
Hume, David, Avhandling om den mänskliga naturen, 1, Om förståndet (Thales, 2002)
Marc-Wogau, Konrad, Filosofin genom tiderna, del 1-5 (Thales, 1998-2010). Litteraturen är
obligatorisk redan i A-kursen.
Nordin, Svante, Filosofins historia (Studentlitteratur, 2 uppl. 2003 eller senare uppl.)
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