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Välkommen till studier vid Filosofiska institutionen 

 

Registrering 

För att börja studera måste du registrera dig. Detta gör du på Studentportalen 

senast 13 januari 2016. Se instruktioner på antagningsbeskedet. Har du inte till-

gång till internet, kan du kontakta expeditionen på telefon 018-471 72 99. Vän-

ligen var noga med att registrera dig i tid, annars kan ni förlora er plats. 

 

 

Avhopp 

De som av olika skäl inte avser påbörja de studier de blivit antagna till bör 

snabbast möjligt, inte minst för att ge reserverna en chans, meddela detta till in-

stitutionen. Du gör det enklast genom att skicka ett e–brev till kursadministratör 

Paulina Hansen paulina.hansen@filosofi.uu.se 

 

Introduktion 

Måndagen den 18 januari har vi en informationsträff för alla nya studenter. Gei-

jersalen, Engelska parken, hus 6 rum 1023(Eng/6-1023) kl. 16:15. 

 

Expedition och studievägledning 

Vi finns på plan 2 i hus 2 i Engelska Parken. Gå till huvudentrén och följ skyl-

tarna.  

Kursadministrationen sköts av Paulina Hansen, 018–471 72 99. Studievägled-

ning sköts av studierektor Rysiek Sliwinski, 018–471 73 51. 

Man kan även nå oss per fax (018–471 73 70) eller per e–post 

(paulina.hansen@filosofi.uu.se  resp rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se ). Se även 

vår hemsida www.filosofi.uu.se 

 

Undervisning 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Möjligheten att klara av 

de olika kurserna minskar avsevärt om man inte följer den. Därför rekommende-

rar vi starkt alla studenter att delta i så mycket undervisning som möjligt. Obser-

vera att deltagandet i seminarierna är obligatoriskt 

 

Skrivningar 

Skrivningarna äger rum inom en vecka efter respektive momentets slut. En 

andra chans (omskrivning) ges också.  

Du kan se dina resultat på din hemsida på studentportalen. 

Definitivt skrivningsschema kommer i slutet av augusti. 

 

Seminarier 

Studerande som är intresserade är även välkomna att delta i de högre seminari-

erna i praktisk och teoretisk filosofi samt i de övriga seminarierna. 

mailto:paulina.hansen@filosofi.uu.se
mailto:paulina.hansen@filosofi.uu.se
mailto:rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se
http://www.filosofi.uu.se/
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Filosofiska föreningen 

Filosofiska föreningen sammanträder minst fyra gånger per termin. Alla, även 

icke medlemmar, är välkomna till sammanträdena. Dessa inleds med ett före-

drag. Efter föredragen anordnas en sexa, i vilken alla är välkomna att delta. 

Bli medlem i föreningen under ett läsår genom att betala in (endast) 50 kronor 

på postgiro 570360–8, så får du personliga kallelser till sammanträdena hem i 

brevlådan. 

 

  



 4 

Kursfordringar 

 

Ni som denna termin läser Teoretisk filosofi A ska läsa följande moment: 

Kritiskt tänkande 7,5 hp. 

Filosofins klassiker: från Platon till Nietzsche 12,5 hp 

Kunskap och verklighet 5 hp 

Språk och medvetande 5 hp 
 

Undervisning på varje moment består av föreläsningar och gruppseminarier. 

Seminarierna är obligatoriska. 

 

 

Ni som denna termin läser Teoretisk filosofi B ska läsa följande fem moment:  

Medvetandefilosofi 6 hp 

Logik 6 hp 

Inledning till vetenskapsteori 6 hp 

Philosophy of language 6 hp 

Metafysik 6 hp 

 

 

Ni som denna termin läser Teoretisk filosofi C skall läsa följande moment: 

C–uppsats, 15 hp 

Observera att närvaro i C– & magister–seminarierna (CM–seminarierna) är ob-

ligatorisk. 

Första sammankomst onsdagen den 20 januari kl. 14 i 2-1022. 

 

Valfri kurs 1, 7,5 hp 

Se utbudet på nästa sida. 

Valfri kurs 2, 5 poäng 7,5 hp 

Se utbudet på nästa sida. 
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KURSUTBUD I TEORETISK FILOSOFI VÅRTERMINEN 2016 

 

TEORETISK FILOSOFI A, DAGTID 

Kritiskt tänkande 

 

 
Jens Johansson 

Filosofins klassiker: 

Från Platon till Nietzsche 

 
Gösta Grönroos och  

Annika Wennersten 

Kunskap och 

verklighet 

 
Tomas Ekenberg 

Språk och med-

vetande 

 
Nils Franzén 

 

TEORETISK FILOSOFI B 

Medvetande 

filosofi 

 
Pauliina Remes 

Logik 

 

 
Rysiek Sliwinski 

Inledning till 

vetenskapsteori 

 
Karl Bergman 

Philosophy of 

language 

 
Daniel Fogal 

Metafysik 

 

 
Henrik Rydéhn 

TEORETISK FILOSOFI C 

Epistemology 

 

 
Tobias Wilsch 

 Modal och icke klas-

sisk logik 

 
Kim Solin 

 

MASTER/MAGISTER-KURSER 
dessa kurser är även öppna för C-studenter  

 Formell axiologi* 

 

 
Erik Carlson 

Truth* 

 

 
Matti Eklund 

Moral Disagreement* 

 

 
Folke Tersman 

   Hannah Arendt’s The 

Life of the Mind* 

 
Sharon Rider 

God och dålig vetenskap 

 
Lars Göran Johansson m fl 

Kurser märkta med * är även öppna för C-studenter 

SEMINARIER 

CM–seminariet i teoretisk filosofi         
Pauliina Remes första sammankomst ? 

Högre seminariet i teoretisk filosofi         
Matti Eklund torsdagar kl. 11-13 Seminarierummet (Eng2-1022) 

Seminariet i språk- och kulturfilosofi        
Sharon Rider fredagar kl. 13-15 Seminarierummet (Eng2-1022) 

Seminariet i filosofins historia          
Pauliina Remes och Tomas Ekenberg enligt kallelse 
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KURSBESKRIVNINGAR 

 

KURSER SOM INGÅR SOM MOMENT I TEORETISK FILOSOFI A 

 

Kritiskt tänkande 
 

Lärare: Jens Johansson, Victor Moberger och Henrik Rydéhn.  

Kurslitteratur 

o Bowell, Tracy & Kemp, Gary, Critical Thinking: A Concise Guide, third 

edition, Routledge, 2009. ISBN: 978-0-415-47183-1. 

 



 7 

Filosofins klassiker: från Platon till Nietzsche 

 

Lärare: Gösta Grönroos och Robert Callergård 

Kurslitteratur: 

o Kenny, Anthony, Västerlandets filosofi, Thales, 2009. 

o Platon, Skrifter bok 2, Atlantis, 2001. 

o Aristoteles, Om själen,Diadalos, 1999. 

o Hume, David, An Enquiry Concerning Human Understanding, Paperback, 

Oxford University Press, 2008. 

o Kant, Immanuel, Prolegomena, Thales, 2002. 

o Kompendium med texter, som finns att köpa på filosofiska institutionen. 
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Kunskap och verklighet 

 

Lärare: Tomas Ekenberg 

 

Kurslitteratur 

o Johansson, Lars-Göran och Tomas Ekenberg, George Masterton, Pauliina 

Remes, Kunskapsteori: en introduktion till vetande, berättigande och 

sanning, Studentlitteratur, 2014. 
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Språk och medvetande 

 
Lärare: Nils Franzén 

 

Kursitteratur:  

o Morris Michael, An Introduction to the Philosophy of Language, Cam-

bridge University Press, 2006. 
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KURSER SOM INGÅR SOM MOMENT I TEORETISK FILOSOFI A 

 

Medvetandefilosofi / Philosophy of Mind 

 

Lärare: Pauliina Remes 

Kurslitteratur: 

o Kim, Jaegwon, Philosophy of Mind, Westvew Press, 2000. Press. 

 

The course is an introduction to the themes and questions belonging to philoso-

phy of mind, including mind-body-relationship, consciousness and intentionali-

ty, perception, and thought. The focus will be on, first, different solutions to the 

mind-body problem and, second, on a selection of philosophical problems con-

nected to different mental phenomena. Besides presenting dualism, different 

kinds of monism as well as functionalist theories of mind, it will be asked what 

it is to be conscious, what it is for the mind to have content and to be related to 

the world, and what kind of central philosophical problems present themselves 

within the thematics of perception and thought. The course proceeds through in-

troductory lectures on the core problems, solutions and conceptions. To support 

them, the students are expected to independently read the course literature. Sec-

ond objective of the course is to guide students in writing philosophy course es-

says by giving them supervised practice and guidelines. The participants are fur-

ther expected to read each other’s course essays, thus widening their understand-

ing of the area.  

The essays can be written in English or in Swedish.  
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Logik 

 

Lärare: Rysiek Sliwinski och Karl Bergman 

 

Kurslitteratur: 

DAG PRAWITZ: ABC i symbolisk logik, Thales, Stockholm, 2001. 
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Inledning till vetenskapsteori 

 

Lärare: Karl Bergman 

 

Kurslitteratur:  

Johansson, Lars-Göran: Introduktion till vetenskapsteorin, Thales, 2000.  

Ev. även ett urval artiklar hämtade från Marc-Vogau, Berström & Carlshamre: 

Filosofin genom tiderna, efter 1950, andra upplagan. Thales, 2001. 

 

 
 

Philosophy of language 

 

Lärare: Daniel Fogal 

 

Kurslitteratur: 

o Martinich A.P. and Sosa, David, The Philosophy of Language, Sixth Edi-

tion, Oxford University Press, 2005. 
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Metafysik 

 

Lärare: Henrik Rydéhn 

 

Kurslitteratur 

o Ney, Alyssa, Metaphysics: An Introduction, Routledge 2014 
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KURSER SOM INGÅR SOM MOMENT I TEORETISK FILOSOFI C 

 
Epistemology: Puzzles of Epistemic Support 

 

Lärare: Tobias Wilsch 

 

This course focuses on problems and puzzles revolving around the generation 

and transmission of justification and knowledge. We will begin the course with 

a famous instance of circular reasoning from Descartes’ Meditations. This will 

prepare us for one of the key questions of the course: are there sources of justifi-

cation that can generate justification for their own reliability? (You might think 

there have to be. For, what could justify the reliability of perception other than 

perception?)  

We will see that this question can be subsumed under a more general question: 

assuming that we have reasons for a particular belief B1, and assuming that this 

belief entails another, B2, do we automatically have reasons for the belief B2? 

To address this general question, we will first look at ‘internalist’ and ‘external-

ist' theories of justification, and we will then (with this framework in hand) look 

at specific cases of alleged failures of transmission of justification 

across entailment. In particular we will ask: 

 Does perception tell us that we are not dreaming right now? 

 Do the odds tell us that our lottery ticket will loose 

 Does armchair knowledge about the content of our mental states give us 

knowledge about the external world around us? 

Although the topic sounds quite narrow, the course aims at providing familiarity 

with the theory of justification, which is an important part of contemporary epis-

temology. There is no need to buy a book for this course. I will distribute the 

readings prior to class. 
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Modal och icke-klassisk logik 

 

Lärare: Kim Solin 

 

Kurslitteratur 

o Priest, Graham, An Introduction to Non-Classical Logic, Cambridge Uni-

versity Press, 2001. (De inledande kapitlen, vi hinner inte igenom hela 

boken.) 

 

Kursen ger en grundläggande introduktion till modal och icke-klassisk logik. 

Teman som behandlas är modala operatorer, Kripke-strukturer, semantiska ta-

blåer, giltighetsbevis och fullständighetsbevis. Därtill behandlas grundläggande 

epistemisk och deontisk logik. Kursen är upplagd med föreläsningar och 

räkneövningar.  
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MASTERKURSER (öppna även för C-studenter) 

 

Formell axiologi 

 

Lärare: Erik Carlson 

 

Kurslitteratur 

o Ett textkompendium, som kommer att finnas tillgängligt vid kursens start 

 

Kursen kommer att ges i en koncentrerad form, med två föreläsningar om dagen 

under en vecka.  Kursen examineras genom en hemtentamen. 

Undervisningsveckan är ännu ej fastställd, men det rör sig om en vecka i april. 

 

 
Truth 

 

Lärare: Matti Eklund  

 

Kurslitteratur 

o Ett textkompendium, som kommer att finnas tillgängligt vid kursens start 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Moral Disagreement 

 

Lärare: Folke Tersman och Don Loeb 

 

Kurslitteratur 

o Meddelas senare. 

 

 
 

 

Hannah Arendts The Life of the Mind  

 

Lärare: Sharon Rider 

 

Kurslitteratur 

o Arendt, Hannah, The Life of the Mind, Harcourt, 1978. 

o Arendt, Hannah, Lectures on Kant’s Political Philosophy, University of 

Chicago Press, 1989. 

 

Hannah Arendt is considered by many to be one of the deepest political philoso-

phers of the twentieth century. In this course, however, we will concentrate on 

her philosophy of mind, and the central concepts of thinking, willing and judg-

ing. For Arendt, thinking and knowing are distinct notions. To ignore this dis-

tinction is to "mistake the need to think with the urge to know” Thinking, for 

Arendt, is strictly speaking not “about” facts or about the world, but is rather the 

indispensable source of meaning in all experience. In this sense, it does not 

“grasp truths”, but is rather a prerequisite for such grasping. At the same time, 

thoughtlessness leads to evil action in the world. What is required for ethical ac-

tion, then, is judgment. We will work through the Arendtian framework together 

in a series of lectures and seminars in which participants will present and discuss 

problems and issues arising from our readings. Participants are expected to have 

read most of LoM in advance, and selections från LKPP during the course, and 

submit a final paper within two weeks after the last seminar. The grade will be 

based on participation, the presentations, and the final paper. 
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God och dålig vetenskap (ej öppen för C-studenter) 
 

Presentation 

En arbetsgrupp bestående av Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, 

Tomas Furmark, professor i psykologi, Per Johan Råsmark, FD i fysikalisk-kemi 

och illusionist, samt Lars-Göran Johansson professor i teoretisk filosofi, har ut-

vecklat en kurs kallad "God och dålig vetenskap". Kursens övergripande mål är 

att deltagarna skall fördjupa sin förståelse av vad vetenskap är och vad som ut-

märker ett gott vetenskapligt argument inom olika forskningsområden. Det in-

nebär också ökad förmåga att bedöma och kritisera olika påståenden om veten-

skapligt stöd för t.ex. alternativmedicinska terapier och övernaturliga förmågor, 

att genomskåda retoriska grepp och ovetenskapliga förklaringar. Vi i arbets-

gruppen är övertygade om vikten av att så många studenter som möjligt får kun-

skaper och färdigheter att göra sådana bedömningar. Vi är även övertygade om 

att det finns en gemensam bas på vilken man kan göra en åtskillnad mellan god 

och dålig vetenskap oavsett forskningsområde. 

Ett flertal lärare kommer att vara engagerade och ge föreläsningar på denna 

kurs. Nedan är en preliminär förteckning över föreläsningar och föreläsare. 

 Inledning och kurspresentation - Tomas Furmark, Dan Larhammar, 

Lars-Göran Johansson, Per Johan Råsmark 

 Parapsykologi – Joakim Westerlund, SU Psykologiska institutionen 

 Statistik – Fan Yang Wallentin, Statistiska institutionen 

 Vad är vetenskap? – Lars-Göran Johansson, Filosofiska institutionen 

 Placebo och annat mystiskt tillfrisknande – Tomas Furmark, Psykolo-

giska institutionen 

 En fuskkultur inom vetenskapen? – Stefan Eriksson, Institutionen för 

folkhälso- och vårdvetenskap 
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 Evidensbaserad medicin – ett honnörsord eller ett användbart be-

slutsstöd? – Gunilla Burell, Institutionen för folkhälso- och vårdveten-

skap 

 Retorik, vetenskap och media – Otto Fisher, Litteraturvetenskap 

 Evolution kontra skapelsetro – Dan Larhammar, Neurovetenskap 

 Källkritik – Jan Lindegren, Historiska institutionen 

 Alternativmedicin – varför så populär? – Dan Larhammar, Neurove-

tenskap 

 Fysik och mystik – Rikard Enberg, Institutionen för fysik och astronomi 

 Workshop: Cold Reading, att prata med de döda och spå framtiden – 

Per Johan Råsmark 

 Perception och kognition – Dan Larhammar, Neurovetenskap 

 Konsten att luras – Per Johan Råsmark 

  

Kursen börjar v.5. Schema meddelas senare. 
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Filosofiska Institutionen, Uppsala universitet 

Postadress: Box 627, 751 26 Uppsala 

Besöksadress: Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3 H, 

hus 2.  

Hemsida http://www.filosofi.uu.se 

Prefekt Folke Tersman  

018–471 73 04 <folke.tersman@filosofi.uu.se> 

Studierektor grundutbildning Rysiek Sliwinski 

018 – 471 73 51 <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 

Studierektor forskarutbildning Matti Eklund 

018 – 471 73 51 <matti.eklund@filosofi.uu.se> 

Kursadministratör Paulina Hansen 

018 – 471 72 99 <paulina.hansen@filosofi.uu.se> 

 

Lärare vid Filosofiska institutionen vårterminen 2016 

AHONEN-JONNARTH, Ulla <ulla.ahonen-jonnarth@hig.se> 

ANDERSSON, Emil <emil.andersson@filosofi.uu.se> 

BERGMAN, Karl <karl.bergman@filosofi.uu.se> 

BRÜCK, Carl-Filip <carl.filip.bruck@philosophy.su.se> 

CALLERGÅRD, Robert  <robert.callergard@philosophy.su.se> 

CARLSON, Erik  <erik.carlson@filosofi.uu.se> 

EKENBERG, Tomas  <tomas.ekenberg@filosofi.uu.se> 

EKENDAHL, Karl <karl.ekendahl@filosofi.uu.se> 

EKLUND, Matti <matti.eklund@filosofi.uu.se> 

ENTZENBERG, Claes  <claes.entzenberg@estetik.uu.se> 

FOGAL, Daniel, <daniel.fogal@filosofi.uu.se> 

FORSBERG, Maria, <maria.forsberg@philosophy.su.se > 

FRANZÉN, Nils, <nils.franzen@filosofi.uu.se> 

GRÖNROOS, Gösta, <gosta.gronroos@philosophy.su.se > 

JEDENHEIM, Magnus <magnus.jedenheim@filosofi.uu.se > 

JOHANSSON, Jens <jens.johansson@filosofi.uu.se > 

JOHANSSON, Lars-Göran <lars–goran.johansson@filosofi.uu.se > 

MOBERGER, Victor, <victor.moberger@filosofi.uu.se > 

MOLIN, Rebecka <rebecka.molin@filosofi.uu.se > 

NATZEN, Christopher <Christopher.natzen@kb.se > 

REISNER, Andrew <andrew.reisner@filosofi.uu.se> 

REMES, Pauliina, <pauliina.remes@filosofi.uu.se> 

RIDER, Sharon <sharon.rider@filosofi.uu.se> 

RYDÉHN, Henrik <henrik.rydehn@filosofi.uu.se > 

SCHELLEKENS, Elisabeth <elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se> 
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SLIWINSKI, Rysiek  <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 

SOLIN, Kim  <kim.solin@filosofi.uu.se> 

SVEDBERG, Maria  <maria.svedberg@philosophy.su.se> 

TERSMAN, Folke<folke.tersman@filosofi.uu.se> 

WALLBANK, Rebecca <rebecca.wallbank@estetik.uu.se>  

WIKBLOM, Andreas <andreas.wikblom@estetik.uu.se>  

WILSCH, Tobias <tobias.wilsch@filosofi.uu.se>  

 


