
 
Undervisningsprogram i Teoretisk filosofi 

Vårterminen 2017 
 
 

Studentkonto, Registrering, Introduktion, Expedition och Studievägledning, 
Undervisning, Skrivningar, Seminarier, Filosofiska föreningen  
 
Kursfordringar 

Teoretisk filosofi A 
Teoretisk filosofi B 
Teoretisk filosofi C 
 

Schema över kursutbudet höstterminen 2017 
 
Kursbeskrivningar 
 

Kurser som ingår i Teoretisk filosofi A 
Kritiskt tänkande 
Filosofins klassiker: från Platon till Nietzsche 
Kunskap och verklighet 
Språk och medvetande 
 

B-kurser 
Logik 
Medvetandefilosofi 
Inledning till vetenskapsteori 
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God och dålig vetenskap 
 

 
Lärarlista 

 
Filosofiska institutionen 



 2 

Välkommen till studier vid Filosofiska institutionen 
 
Studentkonto 
Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Du kan då 
bl.a. registrera dig på kurser, anmäla dig till skrivningar och kontrollera studie-
resultat. Du får också en egen e-postadress, tillgång till universitetets fasta och 
trådlösa nät, du kan lägga upp en egen hemsida, leta och beställa böcker hos 
universitetsbiblioteket och mycket mer. Kontot är gratis. 
Läs mer om hur man skaffar Studentkonto här. 
 
Registrering 
För att börja studera måste du registrera dig. Detta gör du på Studentportalen 
senast 10 januari 2017 (24 januari för kurser som börjar i februari eller senare). 
Se instruktioner på antagningsbeskedet. Har du inte tillgång till internet, kan du 
kontakta expeditionen på telefon 018-471 72 99. Vänligen var noga med att re-
gistrera dig i tid, annars kan ni förlora er plats. Observera att de som är antagna 
under villkor kan inte registrera sig via Studentportalen utan måste kontakta 
kursadministratören Paulina Hansen på 018-471 72 99. 
 
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 
 
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 måste anmäla dig till skrivningar via 
Studentportalen. 

https://konto.weblogin.uu.se/index.html
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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Du kan se dina resultat på din hemsida på studentportalen. 
 
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. 
 
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. 
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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:  
 

Logik 6 hp 
Medvetandefilosofi 6 hp 
Inledning till vetenskapsteori 6 hp 
Språkfilosofi 6 hp 
Existentialism 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 äger rum torsdagen den 19 januari kl. 11-12 i Eng2-1023. 
 
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 HÖSTTERMINEN 2017 
 

TEORETISK FILOSOFI A, DAGTID 
Kritiskt tänkande 
 
 
Jens Johansson 

Filosofins klassiker: 
från Platon til 
Nietzsche 
Alexander Stöpfgeshoff 
och Carl Montan 

Kunskap och verk-
lighet 
 
Matti Eklund 
och Nils Franzén 

Språk och med-
vetande 
 
Sara Packalén 

 
TEORETISK FILOSOFI B 

Logik 
 
 
Rysiek Sliwinski  

Medvetande-
filosofi 
 
Elinor Hållén 

Inledning till 
vetenskapsteori 
 
Sebastian Lutz 

Språkfilosofi 
 
 
Daniel Fogal 

Existentialism 
 
 
Kim Solin 

 
TEORETISK FILOSOFI C 

Filosofisk metod 
 
 
Sebastian Lutz 

 Constructivism in  
the Philosophy of Science 
 
Ave Mets 

 

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

  Being Human and 
Making Sense 
 
Sharon Rider 

Populationsetik 
 
 
Erik Carlson 

  Plato on Enquiry, 
Essences and Forms 
 
Vasilis Politis 

What is special about 
lying? 
 
Jessica Pepp 

God och dålig vetenskap 
 
Lars Göran Johansson m fl 

 
SEMINARIER 

CM–seminariet i teoretisk filosofi         
Pauliina Remes första sammankomst torsdag 19 januari kl. 11-12 Eng2-1023 

Högre seminariet i teoretisk filosofi         
Matti Eklund torsdagar kl. 10-12 Seminarierummet (Eng2-1022) 

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

Seminariet i filosofins historia          
Pauliina Remes enligt kallelse 
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KURSBESKRIVNINGAR 
TEORETISK FILOSOFI A 
 
Kritiskt tänkande 
 
Lärare: Jens Johansson, Henrik Rydéhn och Peter Ryman 
 
Kurslitteratur 

o Bowell, Tracy & Kemp, Gary, Critical Thinking: A Concise Guide, 4th 
edition, Routledge, 2014.  
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Filosofins klassiker från Platon till Nietzsche 
 
Lärare: Alexander Stöpfgeshoff och Karl Montan 
Seminarieledare: Oda Tvedt 
Kurslitteratur: 

o Kenny, Anthony, Västerlandets filosofi, Thales, 2009. 
o Platon, Skrifter bok 2, Atlantis, 2001. 
o Aristoteles, Om själen, Diadalos, 1999. 
o Kompendium med texter, som finns att köpa på filosofiska institutionen. 
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Kunskap och verklighet 
 
Lärare: Matti Eklund och Nils Franzén 
Seminarieledare: Erik Hallstensson 
 
Kurslitteratur 

o Nagel, Jennifer, Knowledge: A Very Short Introduction, Oxford Universi-
ty Press, 2014. 

o Conee, Earl & Sider, Theodore, Riddles of Existence, Oxford University 
Press, 2005. 

 

 
 
Språk och medvetande 
 
Lärare: Sara Packalén 
 
Kursitteratur:  
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o Morris Michael, An Introduction to the Philosophy of Language, Cam-
bridge University Press, 2006. 

 
 
 
TEORETISK FILOSOFI B 
 
Logik 
 
Lärare: Rysiek Sliwinski 
Kurslitteratur 

o DAG PRAWITZ: ABC i symbolisk logik, Thales, Stockholm, 2001. 
 
Vad är det som gör vissa resonemang följdriktiga, och andra felaktiga? Går det 
att uppställa regler och metoder för korrekt tänkande, och hur skulle dessa i så 
fall se ut? Vad betyder egentligen ord som ’eller’, ’inte’, ’alla’? En viss förtro-
genhet med sådana frågeställningar, och med de formella språk som används för 
att studera dem, är en förutsättning för förståelsen av mycket av de senaste 
hundra årens filosofi. 
 Kursen behandlar klassisk sats– och predikatlogik ur bevisteoretisk och 
semantisk synvinkel. Undervisningen består dels av föreläsningar, dels av prak-
tiska övningar. 
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Medvetandefilosofi 
 
Lärare: Elinor Hållén 
 
Kurslitteratur: 

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

 
 
 
Inledning till vetenskapsteori 
Introduction to philosophy of science 
 
Lärare: Sebastian Lutz 
 
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. 
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Innehåll:  
Om begreppet kunskap; veta att- och veta hur-kunskap. Argument kring olika 
former av relativism  
Om vetenskap; vetenskapens utveckling i västerlandet. Jämförelse med andra 
kulturer. Vetenskap kontra pseudovetenskap  
Hypotetisk-Deduktiv Metod. Hjälp-hypoteser, ad hoc-hypoteser  
Data och observationer, observationssatser, fakta, observationers teoriberoende  
Orsaker och korrelationer  
Vetenskapliga förklaringar  
Tolkning, mening förståelse, intentionalitet.  
Kvalitativa och kvantitativa metoder – likheter och skillnader  
Teorier om vetenskapens utveckling; induktivism, falsifikationism, forsknings-
program, vetenskapliga revolutioner.  

• termer, generella termer 
• Övningar i predikatlogisk formalisering 

 
 

 
 
 
Språkfilosofi 
 
Lärare: Daniel Fogal 
 
Kurslitteratur: 

o Scott-Phillips, Thom, Speaking Our Minds, Palgrave, Macmillan, 2015. 
 



 12 

 
 
 
Existentialism 
 
Lärare: Kim Solin 
 
Kurslitteratur: meddelas senare 
 

 
 
 
 
TEORETISK FILOSOFI C 
 
Filosofisk metod 
Philosophical Methodology  
 
Lärare: Sebastian Lutz 
 
Kurslitteratur: 

o Ett textkompendium, som kommer att finnas tillgängligt vid kursens start 
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Constructivism in the Philosophy of Science 
 
Lärare: Ave Mets 
 
Kurslitteratur: 

o Ett textkompendium, som kommer att finnas tillgängligt vid kursens start 
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MASTERKURSER (öppna även för C-studenter) 
 
Being Human and Making Sense 
 
Instructor: Sharon Rider 
 
Making sense would seem to be a properly human judgment regarding human 
action and thought. But can we make sense out of making sense? What is the na-
ture of the “sense” being made? What is nonsense? What is common sense? On 
what bases do we determine what “makes sense”? Is “making sense” essentially 
an epistemological notion, or is it also, or even primarily, a normative term? 
Does the fact that ordinary usage sidesteps the distinction tell us something 
about how we make sense of sense? Is the sense made something discovered by 
reason, or is it literally “made”, that is, determined by the linguistic and social 
practice of a given community? We might say that some line of reasoning 
doesn’t make sense, but can an action or series of actions be “nonsensical”? Is 
“senseless violence”, for instance, the same as “nonsensical violence”? Why 
don’t we talk about “nonsensical violence”? And given that we do talk about 
“senseless violence”, does that imply that there is such a thing as “sensible vio-
lence”? On what grounds do we make such a distinction? What is the relation-
ship between thinking and making sense? Does making sense necessarily in-
volve being able to give reasons or explanations? How do we learn to make 
sense? This course will attempt to untangle the ideas involved in the notion of 
“making sense” with respect to, but without relying on, theory-laden philosophi-
cal terms such as “subjectivity”, “rationality”, “intentionality”, and the like. We 
will read seminal texts regarding how we make sense that touch on moral, polit-
ical and aesthetic questions from the perspective of philosophical anthropology, 
broadly construed, so as to better understand the fuller human issues underlying 
the more purely theoretical discourses  concerning objectivity, relativism, etc. 

A compendium with a selection of texts (Aristotle, Descartes, Kant, Shaftesbury, 
Vico, Gadamer, Arendt, Lyotard) will be available at the start of the course. 
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Populationsetik 

 
Lärare: Erik Carlson 
 
Kurslitteratur 

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

 
 
 
Plato on Enquiry, Essences and Forms 

 
Instructor: Vasilis Politis 
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What is special about lying? 

 

Instructor: Jessica Pepp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

God och dålig vetenskap 
 
Lärare: Lars-Göran Johansson m fl 
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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> 

Programansvarig KOSA Jens Johansson 
018 – 471 73 54 <jens.johansson@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 2017 

ANDERSSON, Emil <emil.andersson@filosofi.uu.se> 
BENGTSSON, Gisela <gisela.bengtsson@filosofi.uu.se> 
BÅVE, Arvid <arvidbave@gmail.com> 
BERGMAN, Karl <karl.bergman@filosofi.uu.se> 
CALLERGÅRD, Robert  <robert.callergard@philosophy.su.se> 
CARLSON, Erik  <erik.carlson@filosofi.uu.se> 
DAMMANN, Guy  <guy.dammann@musik.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> 
HALLSTENSSON, Erik <erik.hallstensson@filosofi.uu.se > 
JEDENHEIM, Magnus <magnus.jedenheim@filosofi.uu.se > 
JOHANSSON, Jens <jens.johansson@filosofi.uu.se > 
JOHANSSON, Lars-Göran <lars–goran.johansson@filosofi.uu.se > 
LUTZ, Sebastian <sebastian.lutz@filosofi.uu.se> 
MARQUES PEDRO, Guilherme <guilhermemarquespedro@filosofi.uu.se> 
MINDUS, Patricia <patricia.mindus@filosofi.uu.se > 
MOBERGER, Victor, <victor.moberger@filosofi.uu.se > 
PACKALÉN, Sara <sara.packalen@philosophy.su.se> 
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PETTERSSON, Olof, <olof.pettersson@filosofi.uu.se > 
REISNER, Andrew <andrew.reisner@filosofi.uu.se> 
REMES, Pauliina <pauliina.remes@filosofi.uu.se> 
REYES, Sebastian <sebastian.reyes@filosofi.uu.se> 
RIDER, Sharon <sharon.rider@filosofi.uu.se> 
RYMAN, Peter <peter.ryman@filosofi.uu.se> 
SCHELLEKENS, Elisabeth <elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se> 
STÖPFGESHOFF, Alexander <alexander.stopfgeshoff@filosofi.uu.se> 
SLIWINSKI, Rysiek <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 
TERSMAN, Folke <folke.tersman@filosofi.uu.se> 
TVEDT, Oda <oda.tvedt@filosofi.uu.se> 
WIKBLOM, Andreas <andreas.wikblom@estetik.uu.se> 
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