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Denna läskurs utgör en introduktion till Immanuel Kants kunskapsteori, och ägnar sig åt en 
närläsning av Kritik av det rena förnuftet. Kursen syftar till att ge en studenten en övergripande 
förståelse av Kants ”kritiska vändning” inom filosofin, och spänner därför över hela den första hälften 
av Kritik av det rena förnuftet, men inskränker sig till att läsa den andra reviderade utgåvan 1787 (den 
så kallade B-utgåvan). 
        Kursen indelas i åtta tematiska sektioner, för vilka den primär- och sekundärlitteratur som skall 
läsas specificeras. Studenten väljer själv om hon vill läsa primärlitteraturen på svenska, engelska eller 
tyska. Sekundärlitteraturen tillhandahålls av läraren. För den som önskar läsa ett översiktsverk 
rekommenderas Henry E. Allisons Kant’s Transcendental Idealism (2:a uppl., 2004). 
        Kursen har formen av en läskurs, vilket innebär att studenten tillsammans med läraren lägger upp 
en tidsplan för kursens examinering, varefter studenten ägnar sig åt ett självständigt studium av 
litteraturen, med löpande kommentarer från läraren på de inlämnade examinationsuppgifterna. 
Studenten förväntas lämna in uppgifterna under arbetets gång, så att läraren kan följa utvecklingen. 
 
Examination 
Kursen examineras genom fyra stycken obligatoriska inlämningsuppgifter: tre stycken kortare PM (c:a 
2 sidor vardera) som lämnas in under kursens gång (uppgifterna delas ut av läraren), samt en längre 
uppsats som lämnas in efter kursens slut. Slutuppsatsen skall vara 6–8 sidor för studenter på B-nivå 
och 8–10 sidor för studenter på C-nivå. Samtliga uppgifter skall skrivas i Times New Roman, 12 p., 
1.5 radavstånd, standardmarginaler. Inför skrivandet av slutuppsatsen träffas student och lärare för att 
diskutera uppsatsens tema. 
        Som kursbetyg ges: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). På PM-uppgifterna 
ges endast betygen G eller U, medan skalan VG–U tillämpas på slutuppsatsen. Slutuppsatsen utgör 
den huvudsakliga grunden för kursbetyget, men kvaliteten på PM-uppgifterna kan komma att vägas 
in för studenter som befinner sig i gränslandet mellan två betyg. Betyget Godkänd ges vid 
tillfredsställande arbete, det vill säga, välskrivna uppgifter utan allt för många brister vad gäller 
argumentation, förståelse eller akribi. För Väl godkänd måste de inlämnade uppgifterna även uppvisa 
förmåga att skriva tydligt, nyanserat och med säker akribi, samt resonera självständigt, stringent och 
insiktsfullt i förhållande till kursmaterialet. 
        Observera att inlämningsuppgifterna är individuella och att universitetet ser mycket allvarligt på 
fusk och plagiat. För mer information se: http://www.filosofi.uu.se/student/om-fusk-och-plagiat/. 
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