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Kursbeskrivningar 
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Kritiskt tänkande 
Kunskapsteori 
Verklighetens natur: en introduktion till metafysik 
Filosofisk antropologi 
Filosofi och kognitionsvetenskap 

B-kurser 
Medvetandefilosofi 
Logik 
Språkfilosofi 
Konstens ontologi 
Filosofins klassiker 

CM-kurser 
Formal methods in philosophy 
Plato’s Theaetetus 
Perspective in Language and Thought 
God och dålig vetenskap 

Doktorandkurser 
Pedagogy for philosophers 
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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 9 januari 2018 (31 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 Ulrika Valdeson 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 
Ulrika Valdeson ulrika.valdeson@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 Ulrika Valdeson, 018–471 72 99. Studievägled-
ning sköts av studierektor Rysiek Sliwinski, 018–471 73 51. 
Man kan även nå oss per e–post (ulrika.valdeson@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. 
Du kan se dina resultat på din hemsida på studentportalen. 

https://konto.weblogin.uu.se/index.html
mailto:ulrika.valdeson@filosofi.uu.se
mailto:ulrika.valdeson@filosofi.uu.se
mailto:rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se
http://www.filosofi.uu.se/
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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 delkurser: 

Kritiskt tänkande 7,5 hp. 
Kunskapsteori 7,5 hp 
Verklighetens natur: en introduktion till metafysik 5 hp 
samt en av kurserna 
Filosofisk antropologi 7,5 hp 
Filosofi och kognitionsvetenskap 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 delkurser:  
 

Medvetandefilosofi 6 hp 
Logik 6 hp 
Språkfilosofi 6 hp 
Filosofins klassiker: från Platon till Nietzsche 12 hp 
 

Kursen Medvetandefilosofi 6 hp kan bytas ut mot kursen Konstens ontologi 
6hp. 

 
Ni som denna termin läser Teoretisk filosofi C skall läsa följande delkurser: 
 
C–uppsats, 15 hp 
Observera att närvaro i C– & magister–seminarierna (CM–seminarierna) är ob-
ligatorisk. 
Första sammankomst äger rum onsdagen den 17 januari kl. 10-12 i Eng2-1025. 
 
Valfri kurs 1, 7,5 hp 
Se utbudet på nästa sida. 
Valfri kurs 2, 7,5 hp 
Se utbudet på nästa sida. 
 
Ni som denna termin läser Masterprogram i humaniora inriktning teoretisk 
filosofi ska normalt läsa två kurser (se utbudet nästa sida) samt arbeta på ert ex-
amensarbete. För att registreringen ska fungera ordnar vi ett informations- och 
registreringsmöte för masterstudenter måndagen den 15 januari kl 10-11 i Eng2-
1022. 
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KURSUTBUD I TEORETISK FILOSOFI HÖSTTERMINEN 2018 
 

TEORETISK FILOSOFI A, DAGTID 
Kritiskt tänkande 
 
Maria Svedberg 

Kunskapsteori 
 
Sara Packalén 

Verklighetens natur 
 
Karl Bergman 

Filosofisk antropologi 
 
Sharon Rider 

   Filosofi och  
kognitionsvetenskap 
 
Tobias Alexius 

 
TEORETISK FILOSOFI B 

Philosophy of Mind 
 
Katharina Felka 

Logik 
 
Rysiek Sliwinski 

Språkfilosofi 
 
Henrik Rydéhn 

Filosofins klassiker 
 
Pauliina Remes och Tomas Ekenberg 

 Konstens ontologi 
 
Elisabeth Schellekens Dammann m fl 

 

 
CM-KURSER 

 
Formal methods in 
philosophy 
 
Jonathan Shaheen 

Plato’s Theaetetus 
 
 
Hallvard Stette & 
Oda Tvedt 

Perspective in Lan-
guage and Thought 
 
Andreas Stokke 

 
 

God och dålig vetenskap 
 
Lars Göran Johansson m fl 

 
DOKTORANDKURSER 

 
Pedagogy for philosophers 
 
Lars Göran Johansson 

 
SEMINARIER 

CM–seminariet i teoretisk filosofi         
Matti Eklund första sammankomst onsdag 17 januari kl. 10-12 Eng2-1025 

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 och Tomas Ekenberg enligt kallelse 
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KURSBESKRIVNINGAR 
TEORETISK FILOSOFI A 
 
Kritiskt tänkande 
 
Lärare: Maria Svedberg, Magnus Jedenheim-Edling och Olle Risberg  
 
Kurslitteratur 

o Bowell, Tracy & Kemp, Gary, Critical Thinking: A Concise Guide, 4th 
edition, Routledge, 2014.  
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Kunskapsteori 
 
Lärare: Sara Packalén 
 
Kurslitteratur 

o Pritchard, Duncan "What is this thing called knowledge" (tredje upplag-
an), Routledge, 2013 

 

3  
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Verklighetens natur: en introduktion till metafysik 
 
Lärare: Karl Bergman 
 
Kurslitteratur  

o Conee, Earl & Sider, Theodore, Riddles of Existence, Oxford University 
Press, 2005. 
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Filosofisk antropologi 
 
Lärare: Sharon Rider 
 
Kurslitteratur 

o Descombes, Vincent, The Mind's Provisions: A Critique of Cognitivism, 
Princeton University Press, 2001. 

 

 
 
Kursen examineras genom en hemtentamen. 
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Filosofi och kognitionsvetenskap 
 
Lärare: Tobias Alexius 
 
Kurslitteratur 

o Carey, Susan (2009), Origin of Concepts. Oxford University Press Print 
ISBN-13: 9780195367638 

o Bloom, Paul (2005), Descartes’ Baby, How Child Development Explains 
What Makes Us Human, Arrow Books 

 

 
 
Kursen examineras genom en hemtentamen. 
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TEORETISK FILOSOFI B 
 
Philosophy of Mind 
 
Lärare: Katharina Felka  
 
Kurslitteratur: 

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

The Mind-Body Problem 

We are biological creatures, in the same way as primitive organism like plants, 
bacteria or plankton. We move, we eat, we reproduce, we grow, we die. But we 
are also mental creatures. We think, we love, we suffer, we regret, and some-
times we get angry or sad. In other words: We do not only have a body, we also 
have a mind. But what exactly is the relation between our body and our mind or 
– more precisely – between mental events like thoughts, regrets, and anger and 
physical events like movements? Are they fundamentally distinct kinds of 
events? If so, how can mental events causally interact with physical events – 
how, e.g., can my wish to greet you cause me to waive my hand? Should we ra-
ther assume that mental and physical events are not fundamentally distinct but 
that the former are somehow reducible to the latter? If so, in what sense are they 
reducible? Are mental events simply identical to physical events or are they re-
ducible only in a weaker sense? 

The course provides an overview over traditional and modern answers to the 
mind-body problem. We will start with traditional positions such as Descartes’s 
substance dualism and then focus on more recent views, most importantly the 
identity theory and functionalism. Finally, we will be concerned with the prob-
lem of mental causation as well as the difficulties that consciousness presents for 
certain answers to the mind-body problem. 

The course is based on Jaewgon Kim’s introductory textbook Philosophy of 
Mind. This will be supplemented by primary texts corresponding to the positions 
discussed in the sessions. The primary texts are obligatory to read while the 
textbook is not. 
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Logik 
 
Lärare: Rysiek Sliwinski 
 
Kurslitteratur 

o DAG PRAWITZ: ABC i symbolisk logik, Thales, Stockholm, 2001. 
 

 
 
Tentamen och omtentamendatum meddelas senare. 
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Språkfilosofi 
 
Lärare: Henrik Rydéhn 
 
Kurslitteratur: 

o Morris, Michael. "An Introduction to the Philosophy of Language" 
(2006), Cambridge University Press. 
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Filosofins klassiker. från Platon till Nietzsche 
 
Lärare: Pauliina Remes och Tomas Ekenberg 
 
Kurslitteratur:  

o Adamson, Peter, Classical Philosophy: A history of philosophy without 
any gaps, Volume 1, Oxford University Press, 2014. 

o Sextus Empiricus, Outlines of Scepticism (Cambridge Texts in the History 
of Philosophy). 2nd edition, 2000. 

o Kenny, Anthony, A New History of Western Philosophy. Clarendon 2012, 
ISBN  9780199656493  

o Descartes, Valda skrifter, Bokförlaget Daidalos. 
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Konstens ontologi 
 
Lärare: Elisabeth Schellekens Dammann och Maria Forsberg. 
 
Vad (eller var) är ett musikstycke? Hur finns ett litterärt konstverk i världen? Är 
Dostoevskys Brott och Straff eller Beethovens Femte Symfoni själva boken eller 
notskriften eller ett abstrakt objekt? Vi studerar frågor om konstverkets metafy-
siska ställning, hur restaurering påverkar denna ställning, hur kopior förhåller 
sig till det ursprungliga konstverket samt hur koncept konst som ifrågasätter 
konstverket som något slags objekt förvandlar konstens ontologi. Är konst en 
handling istället för ett ting och vad innebär den möjligheten?  
 
Litteratur  

o Davies, D., Art as Performance. (London: Blackwells, 2004) 
o Ytterligare texter kommer att läggas upp på Studentportalen. 
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CM-KURSER 
Teoretisk filosofi C samt Masterprogram i humaniora inriktning teoretisk filo-
sofi 
Observera att närvaro i C– & magister–seminarierna (CM–seminarierna) är 
obligatorisk. 
Första sammankomst äger rum onsdagen den 17 januari kl. 10-12 i Eng2-1025. 
 
 
 
Formal methods in philosophy 
 
Lärare: Jonathan Shaheen 
 
Kurslitteratur: 

o Texterna kommer att finnas tillgängliga på Studentportalen 
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Plato’s Theaetetus 
 
Lärare: Hallvard Stette och Oda Tvedt  
 
Kurslitteratur: 

o The Theaetetus of Plato, with a translation of M.J. Levett, Miles Burnyeat 
(rev), Hackett Publishing Company. Indiapolis/Cambridge, 1990. Paper-
back edition.  
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Perspective in Language and Thought 
 
Lärare: Andreas Stokke 
 
Kurslitteratur: 

o Texterna kommer att finnas tillgängliga på Studentportalen 
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God och dålig vetenskap 
 
Lärare: Lars-Göran Johansson m fl 
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Doktorandkurser 
 
Pedagogy for philosophers 
 
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 Matti Eklund 
018–471 73 04 <matti.eklund@filosofi.uu.se> 

Programansvarig KOSA Andrew Reisner 
018 – 471 73 54 <andrew.reisner@filosofi.uu.se> 

Studierektor grundutbildning Rysiek Sliwinski 
018 – 471 73 51 <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 

Studierektor forskarutbildning Elisabeth Schellekens Dammann 
018 – 471 73 51 <elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se> 

Kursadministratör Ulrika Valdeson 
018 – 471 72 99 <ulrika.valdeson@filosofi.uu.se> 
 
Lärare vid Filosofiska institutionen vårterminen 2018 

ALGANDER, Per <per.algander@filosofi.uu.se> 
ANDERSSON, Emil <emil.andersson@filosofi.uu.se> 
BERNDT RASMUSSEN, Katharina <katharina.rasmussen@filosofi.uu.se> 
CARLSON, Erik  <erik.carlson@filosofi.uu.se> 
DAMMANN, Guy <guy.dammann@musik.uu.se> 
EKENBERG, Tomas  <tomas.ekenberg@filosofi.uu.se> 
EKLUND, Matti <matti.eklund@filosofi.uu.se> 
ENTZENBERG, Claes  <claes.entzenberg@estetik.uu.se> 
FELKA, Katharina, <katharina.felka@filosofi.uu.se> 
FORSBERG, Maria, <maria.forsberg@filosofi.uu.se> 
FRANZÉN, Nils, <nils.franzen@filosofi.uu.se> 
JEDENHEIM EDLING, Magnus <magnus.jedenheim@filosofi.uu.se > 
JOHANSSON, Jens <jens.johansson@filosofi.uu.se > 
JOHANSSON, Lars-Göran <lars–goran.johansson@filosofi.uu.se > 
KRISTENSEN, Kasper <kasper.kristensen@filosofi.uu.se > 
LIVINGSTON, Paisley, <paisleynathanlivingston@gmail.com> 
LUTZ, Sebastian <sebastian.lutz@filosofi.uu.se> 
MARTINEZ MARIN, Irene <irene.martinez@filosofi.uu.se > 
MINDUS, Patricia <patricia.mindus@filosofi.uu.se > 
PAGE, Jeremy <jeremy.page@filosofi.uu.se> 
REISNER, Andrew <andrew.reisner@filosofi.uu.se> 
REMES, Pauliina <pauliina.remes@filosofi.uu.se> 
RIDER, Sharon <sharon.rider@filosofi.uu.se> 
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RISBERG, Olle <olle.risberg@filosofi.uu.se> 
ROSENQVIST, Simon <simon.rosenqvist@filosofi.uu.se> 
SCHELLEKENS DAMMANN, Elisabeth 

<elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se> 
SHAHEEN, Jonathan <jonathan.shaheen@filosofi.uu.se> 
SLIWINSKI, Rysiek <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 
STOKKE, Andreas <andreas.stokke@filosofi.uu.se> 
SVEDBERG, Maria <maria.svedberg@filosofi.uu.se> 
TERSMAN, Folke <folke.tersman@filosofi.uu.se> 
WALLBANK, Rebecca <rebecca.wallbank@filosofi.uu.se> 
WIKBLOM, Andreas <andreas.wikblom@estetik.uu.se> 
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