
Språkfilosofi och kunskapsteori 7,5hp 

  

Kurskategori Fristående kurs 

Huvudområde Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi. 

Ämnesområde Filosofi - F12  

  

Kurskod   705G04 

 

Mål 

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:  

- förvärvat kunskaper om grundläggande begrepp inom den filosofiska semantiken, 
- visa insikter i de grundläggande filosofiska problemen kring kunskap, 
- använda kunskaper om den språkfilosofins och kunskapsteorins nyckelbegrepp, 
- diskutera hur pragmatiska faktorer samspelar med semantiska 
- redogöra för olika uppfattningar om meningsbegreppet, 
- resonera kring olika sätt att hantera skeptiska utmaningar mot anspråk på att veta något, 

Kursinnehåll 

Kursen innehåller: 
- En översikt över den filosofiska semantiken och pragmatiken. 
- En introduktion till epistemologin, det filosofiska studiet av kunskap. 
- Frågor kring kunskapens möjlighet och natur. 
- Den skeptiska utmaningen mot anspråk på att veta något. 
- Några specifika språkfilosofiska problemkomplex, som exempelvis modalitet, vaghet, intensionalitet.   

 

Undervisning/Arbetsformer 

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

Examination 

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt obligatoriskt deltagande i seminarier. Detaljerad information 
återfinns i studiehandledningen. 
 
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 något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Kursbevis 

Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv.  

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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Språkfilosofi och kunskapsteori 
Philosophy of language and epistemology 

  

Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation 

            

Dnr: 2018-XXXXXX   Kurskod: XXXXX       

    Provkoder: (se förteckning i LADOK)       

Ämne: Teoretisk filosofi           
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