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Mål 

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 
- redogöra för huvuddragen i filosofins historia, från antiken till idag,  
- översiktligt analysera centrala skolbildningar och tankegångar inom filosofins historia, 
- kritiskt diskutera olika tolkningar av centrala tankegångar i filosofins historia, 
- i tal och skrift kunna redogöra för tankegångar och teorier i ett urval av verk ur filosofins historia. 

Kursinnehåll 

Ett studie av filosofins historia ger oss en ökad förståelse för hur och varför filosofin har utvecklats till det den är idag. 
I kursen studeras filosofins historia, med hjälp av både handböcker och originalmaterial. Stoffet får dels en regelrätt 
historisk behandling, dels tematiseras allmänna filosofiska frågor varvid materialet tjänar som exempel i 
teorijämförelser. Studenten bekantar sig i detta arbete med filosofihistoriens centralgestalter samt övar sig att tolka 
argument och föra diskussion vidare utifrån dessa tolkningar. 

Undervisning/Arbetsformer 

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, obligatoriska seminarier. Utöver detta ska den studerande 
bedriva självständiga litteraturstudier. 

Examination 

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig examination. 
 
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid 
förnyat examinationstillfälle. 
 
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.  

Förkunskap 

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet på grundnivå. 

Betyg 

På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd 

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på 
särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via 
http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU  

Kurslitteratur 

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande. 

Övrigt 

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i 
varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. 
 
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. 
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