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Kvalitetsrapport: filosofi, praktisk och 
teoretisk, fristående kurs  

Praktisk filosofi Dnr LiU-2020-00353 och Teoretisk filosofi Dnr LiU-2020-00354 

Denna kvalitetsrapport avser praktisk och teoretisk filosofi samt filosofi som fristående kurs (Filosofi 

1, Filosofi 2, Praktisk filosofi 3, Teoretisk filosofi 3 samt kurser i praktisk och teoretisk filosofi på 

avancerad nivå).1 Filosofi som fristående kurs kan vara huvudämne i en filosofie kandidatexamen, i 

en filosofie magisterexamen och/eller en filosofie masterexamen. 

Basdata - Kurser i praktisk och teoretisk filosofi   
Vid Avdelningen för Filosofi (del av FHKR, IKOS) ges kurser i filosofi, praktisk och teoretisk, på 

kandidatnivå, samt kurser i praktisk och teoretisk filosofi på avancerad nivå. Se bifogad lista över 

kurser. (Se avsnittet om Ämnesbakgrund för en redogörelse för förhållandet mellan praktisk och 

teoretisk filosofi och det gemensamma filosofiämnet.) 

Dessa kurser är antingen fristående kurser som kan läsas utan särskilda bakgrundskunskaper i filosofi, 

eller fortsättnings- och påbyggnadskurser (Filosofi 2 kräver till exempel Filosofi 1 eller motsvarande i 

förkunskaper). Sammantaget täcker dessa kurser in centrala områden av det breda fältet filosofi.  

Det finns också fem distanskurser som kan ingå i en examen, men som ligger utanför det vanliga 

helterminssystemet. Det övervägande flertalet av de studenter som följer dessa kurser kommer att 

ta sin kandidatexamen med annat huvudämne. Dessa fem distanskurser beskrivs separat nedan, 

under rubriken Distanskurser. 

Nyckeltal 

De nyckeltal som redovisas för tidigare år (se bilaga) visar två tendenser, om än inte så starka. Den 

ena tendensen är att ämnet överlag har något ökande söktal. Om vi tittar på Filosofi 1 så var antalet 

sökande ht -18 112 st, vt -19 168st, ht -19 141st, vt -20 195 st och ht -20 248st – det sistnämnda är en 

tydlig ökning. Huruvida söktalet ht -20 har att göra med pågående pandemi eller inte, får framtiden 

utvisa. Men det är ändå tydligt att det finns en uppåtgående trend i antalet sökande till grundkurser i 

Filosofi. Det som är mer bekymmersamt är att det är färre som läser vidare efter första terminen, 

Filosofi 2 dras med ganska låga söktal, även om de har ökat (från en låg nivå) under de senaste 

terminerna.  

Den andra tendensen som visar sig bland nyckeltalen är en något sjunkande genomströmning på 

aggregerad nivå. Alla kurser inräknade, ett ganska stort fall mellan 2018 och 2019. Exakt vari detta 

 
1 Denna rapport föreligger i två versioner, där endast diarienumret skiljer dem åt. Rapporten för Praktisk filosofi 
har Dnr Liu-2020-00353, Teoretisk filosofi Dnr Liu-2020-00354. Det finns i för rapporten relevanta avseenden 
inga viktiga skillnader mellan ämnena: samma lärarkollegium, samma studierektor, samma resurser, samma 
syn på utbildningens innehåll, samma uppfattningar om vad som utgör en god utbildning i filosofi. Eftersom 
ämnena numera är sammanslagna till en kurs har vi inte sett det som meningsfullt att skilja ut praktiskfilosofisk 
kvalitet från teoretiskfilosofisk kvalitet.  
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beror är svårt att utröna, en tanke är att det kan ha att göra med omställningen till Filosofi 1 

respektive Filosofi 2 som vi gjorde inför ht -18. Om det är så att dessa nya sammanslagna kurser 

ställer högre krav på studenterna än de tidigare separata kurserna i teoretisk respektive praktisk 

filosofi gjorde, går bara att spekulera i. En sak som talar emot det är att om man tittar närmare på 

talen för våra grundkurser (Filosofi 1 och 2), så har de stabila tal och till och med lite ökande 

genomströmning. De stora tappen sker på distanskurserna verkar det som, där det verkar vara 

notoriskt svårt att hålla studenterna kvar. Ett internt arbete med att utveckla och förbättra våra 

distanskurser kommer att inledas, och i viss mån har det av nöd redan påbörjats under rådande 

pandemi. 

 

Ämnesbakgrund  
Vid den senaste nationella utvärderingen av filosofiämnet (2008) fick filosofiutbildningarna i 

Linköping omdömet Hög kvalitet. Sedan dessa har (förstås) en del saker ändrats. En är att 

lärargruppen har förstärkts, dels via nyrekryteringar, dels genom att filosofiavdelningen från Tema 

Hälsa flyttade till filosofiavdelningen vid IKOS. Det är alltså en större och stabilare lärargrupp som nu 

ansvarar för utbildningen.  

Dessutom har ämnesutbudet förändrats. Till och med vårterminen 2018 gavs separata kurser i 

praktisk och teoretisk filosofi. Sedan 2018 ges de två första terminerna som gemensamma kurser 

(Filosofi 1 och 2), medan den tredje terminen, där man skriver sin kandidatuppsats, innebär att man 

då väljer att läsa antingen praktisk eller teoretisk filosofi.2  

Uppdelningen mellan praktisk och teoretisk filosofi har funnits länge i Sverige, men befanns passa 

den nuvarande ämnesstrukturen dåligt. Ett skäl är att lärarutbildningen, som utgör en stor del av 

ämnets samlade utbildningsuppdrag, leder fram till en examen som ämneslärare i filosofi (inte 

praktisk eller teoretisk), och detta ledde till en del otympliga inslag i utbildningen. Ett annat skäl är 

att uppdelningen, om än historiskt viktig, inte alltid passar hur de filosofiska frågorna och 

disciplinerna har utvecklats. Metaetik är exempelvis en central del av den praktiska filosofin, men 

dess frågor ligger i allmänhet närmare den teoretiska filosofins. Inom vetenskapsteorin, som 

huvudsakligen är en teoretiskfilosofisk disciplin, finns många frågor kring forskningsetik och risker 

med vetenskaplig utveckling, som närmast är av praktiskfilosofisk karaktär. Studier av filosofins 

historia är inte heller särskilt betjänta av att studera klassiska texter som antingen teoretiskfilosofiska 

eller praktiskfilosofiska.  

Därför förenades kurserna till en gemensam filosofikurs. Däremot kommer även fortsättningsvis de 

högre kurserna, alltså påbyggnadskurserna och de avancerade kurserna, att vara uppdelade i praktisk 

och i teoretisk filosofi, även om det kommer att finnas en del gemensamma moment och kurser.  

Kurserna i filosofi syftar till att de studerande ska förvärva kunskaper om filosofins olika delar, samt 

fördjupade kunskaper i något område. Kurserna täcker in de centrala deldisciplinerna inom ämnet, 

 
2 I korthet är skillnaden mellan praktisk och teoretisk filosofi att praktisk filosofi handlar om värdefrågor, som 
etik, estetik och politisk filosofi; teoretisk filosofi behandlar sådant som logik, kunskapsteori och metafysik. 
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som kunskapsteori, normativ etik, metafysik, tillämpad etik och vetenskapsteori. Kurserna ger 

studenterna såväl djup som bredd.  

Länkar till aktuella utbildningsplaner/kursplaner finns via den bifogade listan över aktuella kurser i 
Filosofi.  

 
Inom dessa kurser får studenterna både kunskap om centrala filosofer, problem och teorier. 

Bekantskap med ett flertal olika centrala filosofiska discipliner och traditioner ger en god överblick 

över det filosofiska fältet och en förståelse för olika typer av sätt att angripa filosofiska problem.  

De studerande får kunskap om filosofiska problem och metoder inom olika områden i och med 

kursernas utformning. Kurserna i filosofi rymmer både klassiska delar av filosofin och aktuella 

områden.  

Lärandeaktiviteter  
De lärandeaktiviteter som används inom kurserna i filosofi är: föreläsningar med interaktiva inslag, 

primärt lärarledda men även studentledda seminarier (som kan vara obligatoriska, examinerande), 

redovisningar i muntlig och skriftlig form, olika analys/skrivuppgifter, granskning av medstudents 

skrivuppgifter (uppsats eller mindre inlämningsuppgifter). Obligatoriska seminarier är centrala inslag i 

flera kurser. Seminarierna föregås i allmänhet av förberedelseuppgifter, individuella eller gruppvisa 

som redovisas skriftligt och/eller muntligt.  

Föreläsningarna ger överblick och sammanhang, introducerar problem, förklarar samband. De ska 

också ge studenterna möjligheter att interagera med lärare och med varandra, ibland i mindre 

grupper. 

Genom seminarierna tränas studenterna i att formulera problem och även i att föreslå lösningar på 

problem, eller tolkningar av klassiska texter, med stöd i annan litteratur eller de argument som den 

studerande förmår producera. Individuella skrivuppgifter i form av mindre uppsatser eller hemtentor 

är en vanlig examinationsform för de olika delkurserna.  

En stor del av studenternas arbete utgörs av självstudier, precis som för andra humanistiska ämnen. 

Varje kurs bygger på stora inslag av självstudier, och tillgängliga momentscheman, läsanvisningar och 

instuderingsfrågor hjälper studenterna att strukturera detta arbete på ett lämpligt sätt. 

Kandidatkurserna i filosofi samt praktisk och teoretisk filosofi  
De nationellt angivna examensmålen är: 

Kunskap och förståelse  

För kandidatexamen skall studenten  

1.  visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om 

områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning 

inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.  
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Färdighet och förmåga  

För kandidatexamen skall studenten  

2.  visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,  

3.  visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra 

uppgifter inom givna tidsramar,  

4.  visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper, och  

5.  visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 

utbildningen avser.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För kandidatexamen skall studenten  

6.  visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 

7.  visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, 

och 

8.  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.  

Självständigt arbete (examensarbete) 

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 

arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. 

Kunskap och förståelse  

Examensmålen anger att studenterna ska visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 

utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella 

forskningsfrågor. Det kan vara praktiskt att spalta upp detta mål:  

1 a. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet  
1 b. visa kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund  
1 c. visa kunskap om tillämpliga metoder inom huvudområdet  
1 d. visa fördjupning inom någon del av området  
1 e. orientering i aktuella forskningsfrågor 

 
Se bifogad tabell, över hur kurserna uppfyller 1a-e (excelfilen Mål i kanditatämnen filosofi 
2020) 
 
Samtliga kurser uppfyller minst i någon grad målen avseende kunskap och förståelse; majoriteten 

uppfyller målen i hög grad. De huvudsakliga läraktiviteterna är föreläsningar, seminarier och skriftliga 

inlämningsuppgifter (med varierande form och innehåll), samt självstudier. Föreläsningarna är 

centrala i det att de introducerar och förklarar grundläggande begrepp och teorier. Begrepp och 
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teorier exemplifieras och kontextualiseras av föreläsaren. Studenterna får en överblick av det 

område av filosofin som kursen berör i det att de introduceras till aktuella och klassiska diskussioner 

inom detta område liksom till de olika metoder som använts av ledande filosofer för att diskutera 

filosofiska problem.  

Föreläsningar rymmer ofta diskussioner i små grupper vilket stimulerar studenterna till att ta 

ställning i specifika frågor, till exempel genom läsning av en kortare text där tolkningsförslag ska 

diskuteras, och tränar dem i att ge argument och analysera texter. Studenterna uppmuntras också 

att ta aktiv del i föreläsningarna, exempelvis genom att ställa frågor. En djupare förståelse för teorier 

och problem får studenterna genom seminarierna som erbjuder träning i att muntligt och skriftligt 

analysera teori och argumentera för en ståndpunkt utifrån vissa teoretiska utgångspunkter. 

Studenterna får också en djupare förståelse i det att de självständigt fördjupar sig i ett individuellt 

arbete. 

Måluppfyllelse  
Det gäller för alla kurser att examinationsformen kopplas till och motiveras utifrån kursmålen. 

Konstruktiv länkning (Constructive alignment) används som implicit metod för att säkerställa en stark 

förbindelse mellan examensmål, lärandemål och examinationsformer.  

Den undervisning som bedrivs utgår från kursplanens lärandemål och syftar till att systematiskt 

förbereda studenterna för examination och göra dem medvetna om de krav som lärare utgår ifrån 

för att de ska kunna planera och styra sitt lärande. Examinationsformer väljs så att dessa stödjer 

lärandemål och examensmål så gott som möjligt. Vi arbetar med att skapa tydlighet kring kursmål 

och nationella examensmål, examinationsformer och bedömningsgrunder. Kursansvariga lärare 

arbetar med att kommunicera till studenterna hur olika lärandeaktiviteter hänger ihop och vad de 

syftar till.  

1a. Kunskap och förståelse inom huvudområdet Filosofi:  

Kurserna introducerar klassiska filosofiska teorier, centrala problem, discipliner och tänkare. 

Studenterna får träning i att systematiskt analysera och bedöma filosofiska argument och teorier, 

samt skaffar sig en övergipande förståelse för olika filosofiska teorier och skolbildningar genom 

historien. De lär sig även att kritiskt reflektera över och värdera de olika teorierna. 

Studenterna introduceras till aktuella diskussioner inom filosofin liksom till metod som används för 

att lösa, eller lösa upp, problem. Samtida texter inom det för kursen specifika området studeras, 

såvida det inte rör sig om originaltexter ur filosofins historia.  

De huvudsakliga läraktiviteterna är föreläsningar, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter samt 

självstudier. Föreläsningarna är centrala i det att de introducerar och förklarar grundläggande 

begrepp och teorier. Begrepp och teorier exemplifieras och kontextualiseras av föreläsaren.  

Studenterna introduceras till aktuella diskussioner inom ämnet, liksom till exempel på de olika 

metoder som använts av ledande filosofer för att beskriva och lösa, eller lösa upp, filosofiska 

problem.  
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Föreläsningar rymmer ofta diskussioner i små grupper vilket stimulerar studenterna till att ta 

ställning i konkreta fall och tränar dem i att ge argument. En djupare förståelse för dessa teorier får 

studenterna genom seminarierna som erbjuder träning i att muntligt och ibland skriftligt analysera 

en teori elleTir ett argument och argumentera för en ståndpunkt. Seminariegrupperna överstiger 

sällan det optimala seminariedeltagarantalet 12 personer då alla kan få möjlighet att komma till tals 

och även om seminariedeltagarantalet är optimalt använder vi oss ofta av ”bikupor” (smågrupper om 

3–4 studenter) för att ”värma” studenterna inför diskussion i större grupper. Studenterna får också 

på på senare kurser en djupare förståelse i det att de självständigt fördjupar sig i ett individuellt 

arbete.  

Men filosofisk kunskap är ganska tom om det bara handlar om en förmåga att ange vad olika filosofer 

har sagt, eller vad en viss filosofisk teori går ut på. Kunskap och förståelse inom området filosofi är i 

väl så hög grad en fråga om att kunna göra vissa saker: att kunna resonera om filosofiska problem, 

att kunna argumentera för en viss tolkning, eller att kunna visa varför en viss teori är orimlig. Detta är 

en färdighet, eller snarare en uppsättning olika, men närbesläktade, färdigheter. Den direkta 

träningen i dessa förmågor är syftet med seminariemomenten, men även under föreläsningarna kan 

detta komma i förgrunden – studenterna ser föreläsaren genomföra resonemang, svara på frågor, 

reflektera över argument. På grundkursen har vi också en kurs i argumentationsanalys, filosofiska 

instrument och grundläggande logik, där förmågan att granska och genomföra resonemang tränas. 

Studenterna demonstrerar att de uppnått sådan kunskap och förståelse genom examinationerna, 

som omfattar (a) föreberedelseuppgifter inför seminarierna, (b) aktiva insatser i form av 

argumentation och diskussion i grupp/er under seminarierna och (c) genom olika skriftliga uppgifter 

som tentamen eller en individuell kortare uppsats. 

 

1b. Kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund 

Detta är i själva verket omstritt. I vilken mån är det korrekt att tala om en ”vetenskaplig grund” för 

filosofin? Här kan man mena olika saker. Om man menar att filosofi ska ses som en vetenskap bland 

andra vetenskaper har man tagit ställning i en filosofisk debatt som återkommer gång efter annan i 

historien. Flera centrala filosofer har direkt förnekat att filosofi alls är en vetenskap. Men om man 

däremot menar något bredare, kanske ungefär att den typ av kriterier och metoder som är av 

intresse i vetenskapligt arbete ska vara relevanta även i det filosofiska arbetet, så är detta tillämpligt 

för de olika delkurserna. 

Kurserna innehåller exempelvis normalt systematiska genomgångar av befintliga och tidigare teorier 

om ett visst problemkomplex, och läraren samt kurslitteraturen bemödar sig om att förklara varför 

en uppfattning eller teori är ett bra eller dåligt sätt att hantera problemet. På så vis kommer 

studenter att direkt eller indirekt tränas i hur filosofisk aktivitet ser ut.  

1 c. Kunskap om tillämpliga metoder  

Den centrala metoden för filosofin är någon form av begreppslig analys, och den metodträning som 

förekommer i kurserna är i första hand inriktad på detta. Det inleds redan tidigt i utbildningen. Den 

tidiga kursen på Filosofi 1, Logik och instrumentkurs, 7.5 hp, är i hög grad inriktad på att träna 

studenterna i denna färdighet. Den därpå följande delkursen, Språkfilosofi och kunskapsteori, 7.5 hp, 
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kommer både att visa tillämpningar av metoden samt ytterligare befästa och utveckla studenternas 

förmågor. Ett par exempel på denna träning från seminarier: 

Till detta seminarium ska ni resonera kring några språkfilosofiska frågor rörande lögn, vilseledande, 

vad som sägs. Ni ska ha läst Stokkes text. Hur ska man bäst förstå vad det innebär att ljuga? Det räcker 

nog inte att säga något osant (varför inte?), men vad mer ska man kräva? En standarddefinition av 

lögn ser ut ungefär så här: 

A lie is a statement made by one who does not believe it with the intention that someone else shall be 

led to believe it 

eller 

[lying is] making a statement believed to be false, with the intention of getting another to accept it as 

true 

eller 

(L1) To lie =d f to make a believed-false statement to another person with the intention that the other 

person believe that statement to be true. 

(Hämtade från Mahon, ”Lying, definition of”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

https://plato.stanford.edu/entries/lying-definition/.) 

Det finns fyra villkor i de typiska definitionerna: 

1. Ljugande kräver att en person gör ett uttalande. 

2. Ljugande kräver att den som gör uttalandet tror att uttalandet är 

falskt, att utsagan är falsk. 

3. Ljugande kräver att det osanna uttalandet är riktat till en annan 

person. 

4. Ljugande kräver att personen har avsikten att den andre ska tro att det osanna påståendet är sant. 

Alla definitioner verkar vilja bygga in avsikten att vilseleda, men detta innebär att man måste börja ha 

komplexa föreställningar om andras mentala tillstånd. Diskutera följande exempel, och försök komma 

fram till om de är exempel på lögner … 

Och  

Gettierexempel ska visa att kunskap är något annat än sann tro med goda skäl. Fundera på följande 

exempel, och försök komma fram till om de är gettierexempel eller ej. I de beskrivna situationerna, har 

personen kunskap? Ringa in ditt alternativ! Försök själv modifiera exemplen, och motivera ditt 

ställningstagande.  

Genom övningar som dessa kommer studenterna att få en känsla för ett av de väsentliga verktygen i 

filosofernas arsenal.  
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De senare uppsatskurserna kommer att innehålla en utvidgad träning i filosofiska metoder, där olika 

ansatser kan prövas och utsättas för kritisk diskussion. Ofta förekommer särskilda seminarier där just 

filosofisk metod diskuteras. 

De filosofiska metoderna omfattar mycket annat än begreppslig analys, och i de historiskt inriktade 

kurserna kommer studenter att se hur skilda uppfattningar om vad en ”riktig filosofisk metod” kan 

tänkas motiveras och utvecklas. Bara under nittonhundratalet har ett flertal olika metoder lyfts fram 

som ideal för det filosofiska arbetet, som exempelvis fenomenologi, vardagsspråksfilosofi, logiska 

metoder, försök att ansluta filosofisk verksamhet till andra vetenskaper. Dessa olika metoder blir 

både introducerade och diskuterade vid föreläsningar och seminarier. 

1d. Fördjupning inom någon del  

Det traditionella filosofiseminariet är en lärandeaktivitet som är central för kursens lärandemål 

avseende fördjupning och karaktäristisk för ämnet. Inom seminariet får läraren möjlighet att bedöma 

studenternas förståelse för filosofiska problem och teorier. Kunskap och förståelse för flera olika 

filosofiska teorier och uppfattningar demonstreras i seminarierna och i skriftliga arbeten. 

Studenterna visar på fördjupad kunskap inom olika filosofiska områden på flera sätt: 

a) På seminarier genom att (i) skriftligen analysera ett givet problem och (ii) i grupp 

och individuellt vidareutveckla analysen av detta problem eller genom att i grupp 

förbereda att introducera och leda ett seminarium.  

b) en självständig, fördjupad analys av ett relevant problem genom författande och 

försvarandet av en individuell uppsats (inom Filosofi 2 och Praktisk/Teoretisk filosofi 

3). I denna uppsats visar studenterna att de kan diskutera ett filosofiskt problem och 

analysera detta. Studenterna väljer ut ett relevant problem att fördjupa sig i (i samråd 

med handledaren), föreslår en problemformulering liksom en tentativ plan för hur 

problemet ska lösas (metod, angreppssätt). Läraren bistår med att avgränsa ett lagom 

stort problemområde och med att definiera en frågeställning. Relevanta frågor och 

literatur föreslås av läraren. Studenterna visar fördjupad kunskap i dialog med 

opponent då författaren bemöter (konstruktiv) kritik av arbetet.  

c) I de kurser där studenter agerar opponent på medstudents arbete då styrkor och 

svagheter i arbetet identifieras liksom det utvecklingsbara i arbetet.  

 

1e. Orientering om aktuella forskningsfrågor  

Det finns genomgående en strävan efter att i den mån det är möjligt orientera om aktuella 

forskningsfrågor. Även kursen i Filosofins historia, som ska orientera om just filosofihistorien, finns 

anledningar till att knyta klassiska filosofiska teorier till moderna frågor, och att förstå de klassiska 

filosoferna i ljuset av moderna diskussioner. Några kurser gör detta i högre grad än andra. Kursen Etik 

och tillämpad etik (Filosofi 1) tar upp aktuella samhällsfrågor, till exempel handlar ett seminarium om 

etiska frågor kring självkörande bilar. Kursen Politisk filosofi och samhällsfilosofi (Filosofi 2), går 

igenom teorier i etik och politisk filosofi, men strävar också efter att ”visa hur dessa teoretiska 

kunskaper kan användas för att förstå aktuella politiska och samhälleliga frågor och debatter” (ur 
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kursplan). På Praktisk filosofi 3 och Teoretisk filosofi 3 är de obligatoriska kurserna tänkta att 

behandla just aktuella forskningsproblem.  

Studenterna visar att de känner till aktuella forskningsfrågor inom ämnet genom att de redogör för 

sådana frågor i seminarieuppgifter (skriftligt och muntligt) och i skriftliga tentamensuppgifter. Val av 

ämne för kandidatuppsatserna tenderar också att vara inom aktuella områden.  

2. Färdighet och förmåga inom huvudområdet Filosofi 
Studenterna ska efter genomgången kurs visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka 

relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer.  

Se bifogad tabell över hur kurserna uppfyller målen 2a och 2b (excelark). 

2.a Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning 

Inom de olika uppsatskurserna kommer självfallet den i rubriken beskrivna förmågan i förgrunden, 

men den återfinns även i andra moment. Flera av kurserna innehåller inslag av självständigt sökande 

efter relevant litteratur, eller möjligheter att välja viss litteratur. Alla examinationer bygger på att 

studenten ska värdera och kritiskt tolka relevant information, även i de fall då lärare ha stått för att 

söka och samla materialet. Senare kurser kommer att bygga på tidigare, så att studenter förväntas 

använda relevanta tidigare inhämtade färdigheter och förmågor. 

Studenterna demonstrerar färdighet och förmåga genom att: 

- visa hur de tolkar givna uppgifter: förberedelseuppgifter inför seminarium, hemtenta, 
skrivuppgift, uppsats. För att lösa uppgifter av detta slag behöver de söka information i 
kurslitteraturen men det kan även ibland vara nödvändigt att söka kompletterande 
information. De bedömer relevansen av den teori som används för att analysera givna 
problem liksom tilläggsinformation som de själva söker. De motiverar den teori och den 
information som de använder i sina analyser. De förhåller sig kritiskt till teorin och 
bedömer på vilket sätt, om alls, teorin kan användas för att lösa det aktuella problemet. 
En slutsats kan vara att teorin inte fungerar eller att den behöver modifieras för att 
fungera. Under seminarierna ska studenterna analysera (kritiskt tolka) uppgifter 
gemensamt. De tolkar och analyserar ett givet problem utifrån en teoretisk ram - 
kurslitteraturen till det aktuella seminarietillfället.  

- i de kurser där uppsatser skrivs ska studenter visa hur de värderar problemformuleringar 
och lösningsförslag i medstudents skrivuppgift liksom motivera denna värdering. Detta 
kan innebära att söka fram och påvisa information som saknas.  

 

2. b Kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer:  

Man kan säga att allt filosofiskt arbete går ut på att ”kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar 

och situationer”. Alltsedan den allra första delkursen uppmanas studenter att kritiskt diskutera olika 

teser eller teorier, och examinationer är genomgående inriktade på detta. Lärare visar genom egna 

exempel under föreläsningar hur kritiska diskussioner inom området ser ut.  
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I seminarierummet – det filosofiska laboratoriet – omsätts teori till praktik och den individuella 

analysförmågan tränas. Studenterna får i seminarierna kritiskt diskutera, muntligen och skriftligen, 

komplexa frågeställningar och situationer.  

Examinationer inkluderar att kritiskt reflektera över och ifrågasätta även de teoretiska 

utgångspunkterna. Detsamma gäller för den mindre uppsats som studenterna skriver och – inom 

vissa kurser – presenterar vid kursslut. Studenterna visar även inom flertalet kurser förmåga att 

kritiskt diskutera frågeställningar och situationer i det att de opponerar på medstudents 

uppsatsarbete. 

3. Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, och att 

genomföra uppgifter inom givna tidsramar 

Se bifogad tabell över hur kurserna uppfyller målen 3a och 3b (excelark). 

Kurserna bedöms ge studenterna god träning i att formulera och lösa problem även om de inte alltid 

förväntas själva identifiera problem för analys. Inom de flesta uppsatskurser ska studenterna själva 

identifiera ett problemområde för sin uppsats, och inom andra kurser får de ofta välja att diskutera 

en frågeställning inom ett problemområde som läraren valt ut, vilket kräver mindre av dem med 

avseende på att identifiera och formulera ett problem.  

Inom flera kurser bygger examinationer på att studenterna får lösa av läraren formulerade problem i 

en hemuppgift. Oavsett om studenterna får ett, av läraren, på förhand inringat problem måste de 

själva utveckla varför detta är ett etiskt problem och söka vägar att analysera och lösa detta problem. 

Majoriteten av kurserna i filosofi uppfyller i hög grad målen avseende att identifiera, formulera och 

lösa problem. Studenterna bereds i samtliga kurser god träning i att lösa problem. 

3.a Självständigt identifiera, formulera och lösa problem:  

I förberedande seminarieuppgifter tränas studenterna att tillämpa viss teori och metod ur 

kurslitteraturen i syfte att analysera konkreta samhälleliga och politiska problem och i syfte att 

föreslå möjliga förhållningssätt och lösningar till dessa. Inför och under seminarierna får studenterna 

studera specifika, och för området karaktäristiska, problem och föreslå lösningar utifrån olika 

teoretiska utgångspunkter. I den mindre skrivuppgiften tränas studenterna i självständigt identifiera, 

formulera och lösa problem.  

3b. Förmåga att formulera och lösa problem inom givna tidsramar:  

Inom samtliga kurser synliggörs krav och tidsramar för att hjälpa studenterna att planera och 

strukturera sitt arbete. Studenterna får information om examinationsformen/formerna i samband 

med att kursen introduceras, i direkt koppling till en presentation av kursmålen. Informationen finns 

även upplagd i LISAM.  

Då studenterna ska skriva uppsats får de vid upprepade tillfällen information om uppsatsskrivande 

och påminnelser om vikten av att påbörja arbetet i god tid. Skrivarbetet är strukturerat så att 

studenterna tar föreberedande steg innan den färdiga uppsatsen ska presenteras. Deras 

uppsatsarbete inleds med skrivandet av ett kort PM, där de anger vad de ska skriva om, och också 

anger den argumentativa strukturen i arbetet. Strukturen är ofta knuten till en övning, som kallas 

”Fyra satser”, en övning som går ut på att man ska disponera presentationen av vad man ska skriva 

om i fyra satser: 1. Det sägs att … (anger bakgrunden till frågan som behandlas); 2. Jag säger att … 



11 
 

(anger det egna bidraget); 3. Mot detta invänds att … (anger möjliga motargument, eller svaga 

aspekter av den egna tesen); 4. På detta svarar jag … (anger hur man svarar på motargumenten). 

Denna modell har prövats några år med gott resultat. Uppsatserna blir bättre strukturerade, och 

studenterna kommer igång snabbare med det egentliga skrivarbetet. Någonstans i mitten av 

uppsatskursen har man också ett skisseminarium, där studenterna presenterar det de har fått ihop så 

långt – ju mer material desto bättre. Studenterna får respons på sina utkast och skisser under 

seminarier, så att de är väl förberedda för det slutseminarium där den färdiga uppsatsen ska 

presenteras. 

Inom flera kurser ska studenterna arbeta i grupp inom något moment vilket ställer krav på att alla gör 

sin del i tid. Läraren introducerar uppgiften och formar grupper som instrueras i hur arbetet ska gå 

till. Här betonas att alla måste bidra till gruppens arbete.  

Det gäller dock för Praktisk filosofi 3/Teoretisk filosofi 3 att huvuddelen av studentens arbete är 

ensamarbete, och ett tydligare angivande av detta examensmål skulle gott kunna skrivas in i 

kursplanen och studiehandledningen, så att det står klart för alla parter att vi förväntar oss att 

studenterna inte kommer i otakt under kursens gång. 

4. Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 

problem och lösningar i dialog med olika grupper 

Se bifogad tabell över hur kurserna uppfyller målen 4a och 4b (excelark). 

4 a. Visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper  

Studenter på kandidatnivå samläser ofta kurser. Dels kan det i klassrummet finnas studenter som 

läser enskilda delkurser fristående, dels finns det oftast studenter från lärarprogrammet på plats, 

eftersom de flesta kurser samläses. Det innebär att studentgruppen inte alltid är särskilt homogen; 

det finns olika grupper på plats under föreläsningarna. De gemensamma diskussionerna kommer 

därför alltid att kräva att studenterna bemödar sig att förklara sina uppfattning och frågeställningar i 

dialog med andra grupper.  

Studenter som skriver uppsats i teoretisk filosofi 3 har som del i sin examination att de ska 

presentera området för sin uppsats för studenterna på Filosofi 2 (vid inledning av dessa studenters 

uppsatsmoment). Här ska studenterna alltså dels lära sig området för uppsatsen, dels bemöda sig om 

att presentera det på ett sätt som är begripligt för den som kan ha läst filosofi, men inte just det 

problem som ska avhandlas. Dessa korta presentationer är just exempel på kommunikation med 

andra grupper. 

Studenterna får inom kurserna en tämligen god träning i att muntligen kommunicera inom en 

heterogen grupp med olika bakgrund och förkunskapskrav men möjlighet att kommunicera med 

andra grupper är ett område för utveckling. Alternativa vägar att främja en bredare kommunikation 

bortom den egna gruppen skulle kunna vara att spela in You-tube klipp för spridning, att använda 

sociala medier för att kommunicera till en bredare målgrupp,. Å andra sidan finns svårigheter med 

denna typ av kommunikation (kontroll över spridning av information, adekvat respons, 

kommentarer). Ett pågående projekt vi har inom filosofiämnet är Filosoficaféer. Det är en 

öppethusverksamhet som ska äga rum ett par gånger per termin, och dit studenter från alla nivåer är 
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välkomna för att diskutera ett givet filosofisk problemområde. Detta skulle ha startat i våras, men fick 

skjutas upp p.g.a. covid-19. Vi kommer att starta med det under våren 2021, om pandemiläget 

tillåter. 

4 b. Visa förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösningar i dialog med olika grupper  

Studenter ges få möjligheter att skriftligen kommunicera med andra grupper. Det är väl kanske 

främst i de olika uppsatsmomenten, där studenterna ska läsa varandras uppsatser. Det finns också 

ständigt tillfällen att i diskussionstrådarna på de olika kursernas Lisamsidor diskutera med andra. Det 

är i allmänhet endast en minoritet av studenterna som gör detta. Varje termin uppmanas 

studenterna att starta en gemensam Facebookgrupp för den aktuella kursen, och enligt uppgift är 

aktiviteten här ofta rätt hög, men lärargruppen har inte någonting med dessa Facebookgrupper att 

göra. Möjligheterna för studenterna att verkligen träna skriftlig kommunikation med andra grupper, 

och få återkoppling på sina insatser är ett område för vidare utveckling. Forum för skriftlig 

kommunikation behöver vidareutvecklas. 

5. Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 

utbildningen avser. 

Se tabell över hur kurserna uppfyller målet 5 (excelark). 

En enskild, fristående kurs inom humaniora ger inte med nödvändighet en grund för ett visst arbete 

eller viss uppgift. Endast en bråkdel av de studerande kommer att bli ”professionella filosofer”. Något 

annat är inte meningen. De kunskaper och färdigheter de skaffar sig genom filosofistudierna är 

relevanta på många olika håll. Personer med gedigna filosofiutbildningar arbetar nu, utanför 

akademin, på platser som Regeringskansliet, Google, Institutet för framtidsstudier, tidningars 

kultursidor, för att bara ta några få exempel. 

Kurser i filosofi ger färdigheter som generellt anses vara betydelsefulla i kvalificerad forsknings- och 

utredningsverksamhet. Studenterna tränas i kritisk reflektion över teori/metodval/förståelse för olika 

teoretiska modeller liksom i systematisk analys. Filosofisk metod handlar om att ge hållbara och 

relevanta skäl, om att argumentera koherent och välstrukturerat. Efter genomgången kurs har 

studenterna fått god träning i att identifiera ett relevant problem och att med hjälp av filosofiska 

redskap analysera detta problem. Studenterna ska, efter genomgången kurs, kunna bedriva en 

självständig, kritisk diskussion av filosofiska problem, vilket innefattar att kunna hitta och värdera 

relevanta argument för en systematisk analys. Studenterna ska kunna ge skäl för sina ståndpunkter 

och argumentera koherent och med god struktur.  

Studenterna visar kunskap om grundläggande teori och metod liksom på tillämpning av teori och 

metod i analys av konkreta problem. De analyserar och utvecklar lösningar på givna problem såväl 

som identifierar och löser problem som de själva identifierat. De bedriver analysarbete i grupp såväl 

som individuellt, och presenterar sina arbeten individuellt och i grupp. Studenterna visar prov på 

kortare och längre skriftliga, självständiga, analyser liksom på muntlig argumentation inom 

seminarierna. 



13 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

6. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter  

Se tabell över hur kurserna uppfyller målet 6a, b, c (excelark). 

Kurserna är utformade så att studenterna generellt får mycket god träning i att göra bedömningar 

utifrån vetenskapliga hänsyn, att göra bedömningar med avseende på samhälle och etik - detta är ju 

en nyckelaspekt av etikämnet.  

Förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter  

Studenterna tränas naturligtvis inte inom någon särskild natur- eller socialvetenskaplig disciplin, men 

de tränas ständigt i att reflektera kring vad det innebär att veta något, eller att man har kommit fram 

till något resultat på vetenskaplig väg. Vetenskapsteori och kunskapsteori är centrala moment, och i 

dessa kurser ingår just att reflektera kring vad det innebär att en ståndpunkt är vetenskaplig, eller att 

det finns god grund för ett påstående. 

Den filosofiska metoden som används handlar om att förhålla sig kritiskt till den teoretiska grunden, 

de grundläggande antaganden som man själv och andra gör. Studenterna tränas i att systematiskt 

analysera konkreta problem och för att kunna göra detta måste de bedöma lämplig teori och metod 

för att komma fram till kunskap inom området. För att kunna bedriva god filosofisk analys behövs 

ofta information från andra vetenskapliga områden. Studenterna tränas i att identifiera vilken typ av 

information som behövs för att kunna analysera ett konkret problem och för att kunna utveckla 

välgrundade lösningar på problemet. I de förberedande inlämningsuppgifter och skrivuppgifter som 

studenterna producerar under kursen utgår de från en vetenskaplig grund - aktuell teori inom 

filosofiområdet. Dessa teorier ska tillämpas på ett kritiskt reflekterande sätt. 

Bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter inom filosofi  

Här är det framförallt etikkurserna och kurseni samhällsfilosofi (Filosofi 2) som tränar denna 

bedömningsförmåga. Studenterna tränas till denna förmåga i att de studerar hur etik bedrivs av 

etablerade forskare, genom att själva tillämpa etisk teori på samhällsaktuella fall och därmed 

identifiera vilken empirisk information som är relevant för att kunna göra etiska 

bedömningar/analyser. I förberedande inlämningsuppgifter inför seminarierna och i skrivuppgifter 

tillämpar studenterna etisk teori i analys av samhällsaktuell problematik. Studenterna söker och 

bedömer olika typer av information som är relevant för att kunna bedriva en etisk analys av ett 

aktuellt samhälleligt problem. Kursen i vetenskapsteori (Filosofi 2) innehåller moment där 

forskningsetiska problem behandlas. 

Etiska bedömningar inom filosofi  

Här är det de olika etikkurserna som är viktigast för att fylla dessa mål. Etiken är utgångspunkten i 

dessa kurser, och central i teori och analyssubjekt. Den teori som tillämpas är filosofisk/etisk och de 

frågor som belyses är etiskt relevanta. Studenterna visar i skriftliga arbeten såväl som i muntlig 

argumentation och diskussion, systematisk filosofisk analys av etiskt relevanta problem. 
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7. Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors 

ansvar för hur den används 
Se tabell över hur kurserna uppfyller målet 7 (excelark). 

Flera av kurserna kan bidra till att utveckla studenters insikt om kunskapens roll i samhället. Kursen i 

filosofins historia ger en god bild av den mänskliga kunskapens utveckling över tid, kombinerat med 

en förståelse för hur filosofiska ideer har kommit att utgöra en viktig del av denna utveckling. Kursen 

i vetenskapsteori innehåller flera vetenskapshistoriska moment, och ger anledning att reflektera över 

hur den vetenskapliga, främst tekniska, kunskapen används och utnyttjas. Kurserna ger ofta god 

träning i att analysera moraliskt ansvar för kunskapsutveckling och användandet av kunskap. Detta 

stämmer dåligt in på en del av kurserna – momenten i metafysik, till exempel, kan inte förväntas 

utveckla rubrikens insikter hos studenterna. 

Insikt om kunskapens roll i samhället och ansvar för hur den används  

Flera av kurserna bidrar till att ge studenterna en teoretisk bas för att kunna analysera etiska 

implikationer av exempelvis ny teknik eller kunskap och diskutera under vilka villkor, om alls, sådan 

kan vara etiskt försvarbar. Etikkurserna på Filosofi 1 och 2 innehåller moment som direkt tar upp 

införandet av ny teknik, eller etiska konsekvenser av de medicinska vetenkapernas utveckling. 

I dessa moment ger studenterna muntligen och ibland skriftligen argument för och emot vissa 

uppfattningar om de tekniska landvinningarnas moraliska värde. De granskar och bedömer 

vetenskaplig produktion: vetenskapliga arbetens kvalitet/meriter och implikationer av etisk teori för 

samhällelig praktik. Studenterna analyserar och bedömer kunskapsutvecklingen i samhället, inom 

såväl etisk teori som mer tillämpade områden. De analyserar i seminarier hur viss teknik eller vissa 

system påverkar människa, djur och miljö. Kurserna ger studenterna verktyg för att kritiskt 

ifrågasätta och analysera värdet av innovationer med avseende på det omgivande samhället, 

människa, djur och miljö inbegripet. I de examinerande uppgifterna presenterar studenterna 

systematisk reflektion kring nytta, risk, hållbarhet, moraliskt ansvar med avseende på 

kunskapsutveckling. 

8. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

utveckla sin kompetens 
Se tabell över hur kurserna uppfyller målet 8 (excelark). 

Studenterna ges inom kurserna vissa förutsättningar att visa förmåga att identifiera sitt behov av 

ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Inom flera kurser finns utrymme för val av fokus, 

och sådana val kommer i allmänhet att bygga på att studenten själv söker efter nytt och relevant 

material – vilket kräver identifikation av behov av ytterligare kunskap. Den återkoppling som ges på 

uppsatsmoment ska leda till förbättringar och revideringar. Denna återkoppling ges kontinuerligt 

under kursens gång, både av handledare och av medstudenter. Däreigenom får studenterna en 

uppfattning av vad de själva behöver vidareutveckla. På dessa kurser kommer studenterna också att 

ta del av medstudenternas arbeten, och kan på så vis notera hur de egna kunskaperna står sig i 

jämförelse med medstudenters. 
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För samtliga uppsatskurser gäller att studenterna får kommentarer från lärare i samband med 

utformandet av uppsats liksom på den färdiga uppsatsen. Likaså får studenterna återkoppling på 

förberedande arbete inför seminarier i det att seminarierna bygger på de förberedande uppgifterna. 

Studenterna uppmanas ofta att presentera sina förberedande arbeten i mindre grupper där de 

gemensamt vidareutvecklar svar och lösningar på problem (dessa inslag är dock inte obligatoriska 

eller schemalagda).  

Bortsett från seminarierna kommer dock responsen från lärare relativt sent i de flesta kurserna. 

Studenterna får återkoppling från lärare på utkast till och färdiga skriftliga arbeten.  

Sammanfattande bedömning av i vilken grad examensmålen nås 

Den samlade bedömningen är att kurserna i filosofi på kandidatnivå är utformade och ges på ett sätt 

sådant att studenterna uppnår målen inom samtliga examensmål, men att det finns områden i behov 

av vidare utveckling (listade under särskild rubrik på sista sidan). 

Distanskurser 

Det finns också några distanskurser, som ligger utanför den beskrivna kursstrukturen, men kan 

komma att ingå i en examen med filosofi som huvudämne: 

• Alternativa fakta, 705G06, 7.5 hp 

• Hjärna och medvetande, 718G08, 7.5 hp 

• Vetenskapsteori för naturvetare, 737G01, 7.5 hp 

• Vetenskapsteori för medicinare, 737G07, 7.5 hp 

• Vetenskapsteori för samhällsvetare, 737G08, 7.5 hp 

Dessa kurser har något olika målgrupper. De tre kurserna i vetenskapsteori är tänkta för personer 

med en yrkesinriktning eller studier inom de områdena, och följs i allmänhet av personer med denna 

bakgrund. De två förstnämnda kurserna är breda introduktioner till sina ämnen, och har en bredare 

studentgrupp, från rena nybörjare till personer verksamma inom området (det kan till exempel finnas 

läkare eller psykologer bland studenterna på Hjärna och medvetande). Måluppfyllelse för dessa 

kurser beskrivs i den bifogade matrisen. 

De tre kurserna i vetenskapsteori är ganska små, men har god genomströmning; de två förstnämnda 

kurserna drar många förstahandssökande, men förhållandevis få genomför hela kursen. Här finns 

utrymme för utveckling, men vi tror att den huvudsakliga anledningen till den låga 

genomströmningen är att kurserna kan låta lockande när man sitter och ska anmäla sig, medan 

genomförandet kostar på när det väl är dags. Tidsoptimism är ju ett vanligt fenomen. I och med att 

man har anmält sig till dessa kurser som extrakurs blir det kanske enklare att inte genomföra dem. 

För alla dessa kurser gäller att examensmålet ”redovisa muntligt” inte alls examineras eller ens 

kommenteras, medan studenterna i hög grad uppmuntras att skriftligt kommunicera med varandra 

kring ämnet. Grupperna är heterogena (särskilt de två förstnämnda kurserna), så i praktiken kommer 

examensmålens tal om ”med skilda grupper” att vara uppfyllt. 

För alla dessa kurser finns utvecklingsmöjligheter vad gäller den pedagogiska utformningen, men 

detta kan och bör göras i samband med den generella utvecklingen av vår förmåga att undervisa på 

distans som nämns i slutet av rapporten. 
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Avancerade kurser, praktisk och teoretisk filosofi 
Se Exceldokument med tabell över matrisen 

Kurser på avancerad nivå 

Inledning  

På avancerad nivå finns kurserna: 

• Praktiskt filosofi 4 

• Praktisk filosofi, magisterkurs 

• Praktisk filosofi, masterkurs 

• Teoretisk filosofi 4 

• Teoretisk filosofi, magisterkurs 

• Praktisk filosofi, masterkurs 

För magisterexamen läser studenten Praktisk/Teoretisk filosofi 4 och Praktisk/Teoretisk filosofi, 

magisterkurs. Där ingår 4 stycken delkurser à 7.5hp, två seminarier à 7.5hp, och ett examensarbete, 

15 hp.  

För masterexamen läser studenten dessutom Praktisk/Teoretisk filosofi, masterexamen, plus normalt 

det andra ämnets kurs 4.3 Masterkursen omfattar ett examensarbete, 15 hp, ett seminarium, 7.5 hp, 

och en fritt vald kurs. De mindre delkurserna är dels tänkta att bredda och fördjupa studentens 

generella kunskaper inom ämnet, dels kan studenten välja utifrån egen inriktning. Eftersom flera av 

delkurserna är valbara och av förklarliga skäl ser olika ut beroende på vald inriktning, går det inte att 

förutse hur en enskild student väljer kurs, varför endast ett fåtal exempel kommer att ges här nedan 

från de olika kurserna. Matrisen ovan visar dock på att varje enskild student som klarar 

Magisterkursen i filosofi, Praktisk eller Teoretisk, har uppnått examensmålen.  

För undervisning på avancerad nivå finns det också ett nationellt program, där de olika lärosäten som 

har utbildning på avancerad nivå (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala) samarbetar 

för att ge nationella kurser. Varje termin finns det några sådana att välja för studenter, och då är 

studerande från andra lärosäten välkomna att följa kursen på plats vid ett annat lärosäte. 

Studiepoängen tillgodoräknas vid hemuniversitet. Detta system har flera fördelar. Det höjer generellt 

kvaliteten på utbildningen, eftersom studenter i hela landet får tillgång till kurser där undervisningen 

sköts av experter. Inget svenskt lärosäte är idag ”fullsorterat”, med expertis inom varje område. Det 

gör det också möjligt att ge mer undervisning, eftersom alla lärosäten har små kurser på avancerad 

nivå, men kan man samla studenter från hela landet blir det en undervisningsgrupp. Studenterna på 

avancerad nivå kan därför också lära känna varandra. Det nationella programmet bidrar i hög grad till 

 
3 ”Normalt”, därför att en student med särskilda intressen kan ha större utbyte av att läsa en termin i något 
annat ämne. Den som vill koncentrera sig på politisk filosofi ska kanske läsa Statskunskap; den som vill 
koncentrera sig på logik ska kanske läsa matematik. 
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att göra det möjligt för oss, och andra lärosäten i landet, att hålla en hög kvalitet på våra avancerade 

kurser. 

I det följande kommer även frekventa referenser att göras till Kandidatexamens rubriker, då den 

texten har mycket gemensamt med det som gäller för examina på avancerad nivå; vi har därför även 

valt att göra texten till den avancerade nivån mer kortfattad för att i möjligaste mån undvika 

upprepningar.  

Examensmålen för magisterexamen 

Målen avseende kunskap och förståelse täcks in under alla delkurser. Ingen valbar delkurs planeras 

utan att uppfylla dessa mål. Kurserna ligger alltid inom utbildningens huvudområden. De är tänkta att 

ge såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i 

aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Det kan röra centrala discipliner eller viktiga verk. Den 

vetenskapliga grunden för området betonas genomgående. Diskussioner om tillämpliga metoder (2) 

förs i alla kurser; det finns också som möjligt valbart ämne en kurs just i Filosofisk metodologi (denna 

kurs är möjlig för både praktisk- och teoretiskfilosofiska studenter). Alla kurser är koncentrerade på 

aktuella forskningsfrågor. Specifik fördjupning visas i första hand genom examensarbetet. Alla 

delkurser undervisas av lärare med egen forskning inom det fält som den aktuella kursen behandlar. 

Denna täta anknytning till undervisande lärares egen forskning gör att möjligheter för studenter att 

välja inriktning kan bli något begränsade. Avdelningen har exempelvis inte någon aktivt forskande 

filosofihistoriker som är kunnig på medeltidens filosofi. 

Även målen avseende färdighet och förmåga uppfylls i hög grad av de befintliga kurserna. Ett typiskt 

inslag i de olika kurserna är att studenterna själva förväntas skaffa sig en bild av vad som är viktiga 

verk inom det område som ska studeras, var de själva måste söka ny kunskap, och var deras tidigare 

kunskaper kan ha luckor. Den kritiska diskussionen är kärnan i kursen, liksom i filosofiämnet i stort. 

Denna kritiska diskussion kommer att kräva att studenten på egen hand kan komma till insikt om 

vilka som är de centrala problemen, varför dessa är problem, och vad man eventuellt ska göra åt 

dessa problem. 

Det mål som rör genomförande av uppgifter inom givna tidsramar är dock problematiskt. De flesta av 

våra studenter på avancerad nivå kombinerar sina studier i filosofi med andra aktiviteter; de flesta 

arbetar. De har inte för avsikt att studera på heltid, utan läser för att de vill fördjupa sina kunskaper, 

eller för att utökade filosofistudier kan vara bra att kombinera med deras yrkesarbeten. För dessa 

studenter har krav på tidsramar visat sig ha föga effekt. Det finns en tendens att de blir färdiga med 

en kurs när deras civila åtaganden är avklarade. Detta är mänskligt begripligt, men inte alldeles 

lyckat.  

Förmågan att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information i dialog med olika 

grupper får betraktas som en smula eftersatt. Studenterna kommunicerar skriftligen i huvudsak med 

lärare och med sina medstudenter, muntligen likaså. En del studenter kan få uppgifter som 

övningsledare för de tidigare terminerna, och dessa kommer ju att få en ingående träning i muntlig 

kommunikation med andra grupper, men denna möjlighet finns inte inskriven som del i kursplaner, 

och den uppkommande kommunikationen är ju uteslutande akademisk till sin natur. Vi kommer dock 

att försöka arbeta vidare med denna brist, och ser framförallt att de planerade Filosofikafeerna 

kommer att visa sig nyttiga här. 
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Examensmålet som kräver att studenter ska visa sådan färdighet som fordras för att självständigt 

arbeta inom det område som utbildningen avser, kan vara svårt att bedöma, vilket även vår 

redogörelse nedan, under rubriken Arbetsliv, kan vittna om. Men om man ser det som en viktig 

aspekt av kraven för självständigt arbete i filosofi att man ska vara väl förberedd för 

doktorandstudier i ämnet, så kan det påpekas att ett flertal studenter har gått vidare från avancerade 

studier i filosofi vid LiU till doktorandstudier vid andra lärosäten (LiU har just nu inte någon egen 

forskarutbildning i filosofi). De har blivit antagna som doktorander i Umeå, Stockholms universitet, 

KTH, vilket åtminstone vittnar om att man vid andra lärosäten finner att vår utbildning håller måttet. 

Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt har sin främsta måluppfyllelse i 

examensarbetet, vilket är naturligt då det individuella, självständiga examensarbetet med tillhörande 

muntlig opposition ger studenten möjligheten att visa sin förmåga att värdera information, motivera 

val och visa hur kunskap kan användas. Däremot kommer studenterna i teoretisk filosofi inte att i 

samma grad som de i praktisk filosofi att i hög grad uppfylla examensmålen rörande att göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter; teoretisk 

filosofi är ofta en synnerligen abstrakt aktivitet. Att de inte uppfyller dessa mål i samma grad som de 

praktiskfilosofiska studenterna är dock inte förvånande – de praktiskfilosofiska studenterna blir ju 

faktiskt experter på just dessa frågor. 

Det självständiga examensarbetet bygger i hög grad på att studenten ska visa en förmåga att 

identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Ämne och 

uppläggning för arbetet bestäms i samråd med handledaren, men studenterna har ett mycket stort 

eget ansvar för att utveckla och avgränsa ämnet. Här ställs större krav på egna insatser än i många 

examensarbeten inom exempelvis TekFak eller MedFak, där en stor del av detta arbete kan vara gjort 

av den handledare eller forskargrupp som studenten kan komma att arbeta med. 

Masterexamen 

Det ytterligare arbetsår som läggs till den tidigare magisterexamen kommer i allt väsentligt innebära 

en födjupning av de kunskaper som har införskaffats och examinerats på tidigare nivåer. Kraven på 

självständigt arbete bli också högre.  

Ett extra formulerat examensmål för masterexamen kan dock förtjäna en kommentar. Det är mål 5, 

”visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart 

redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för 

dessa i dialog med olika grupper”. Här är det internationella inslaget inte särskilt väl integrerat i 

kursmomenten. Det finns inte något formellt krav på att examensarbeten ska skrivas på engelska 

(även om de flesta studenterna nu gör det), och eftersom mycket få filosofistudenter åker utomlands 

på utbytesprogram blir det internationella utbytet en smula magert även där. Dock är det Högre 

seminariet, som är naven i de avancerade kurserna, i hög grad internationellt. Det är engelskspråkigt, 

och har ofta internationella gäster som inbjudna föreläsare. Studenterna förväntas medverka aktivt i 

detta seminarium, och detta är ett examinerande inslag i alla terminer på de avancerade kurserna. 

Övergripande kommentar  

Kurserna på avancerad nivå är, och kommer att förbli, små. De studerande är ofta sysselsatta på 

annat håll. Det gör att det har varit svårt att få till stånd en sammanhållen studerandegrupp. Det 

gemensamma seminariet är navet i den avancerade nivån. Det är ämnets Högre seminarium, som 

leds av professor Wiltsche, och där aktuell forskning presenteras, ofta med hitresta föreläsare. 
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Seminariekursen ger en direkt inblick i hur filosofisk forskning går till, och vilka frågor som intresserar 

filosofer idag.  

Utvecklingsområden  

Det kan finnas skäl att fundera över hur man ska få till stånd en mer sammanhållen studerandegrupp 

på de avancerade kurserna. Som läget är nu, är det i hög grad ett ensamarbete för den studerande. 

Gemensam undervisning på fler moment vore önskvärt, men det är en resursfråga, och skulle kräva 

ett ökat studentunderlag jämfört med det vi har idag. Som nämnts finns det också en del brister 

vad gäller kraven på att studenterna ska genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 

Utformning och genomförande  

Precis som för kandidatexamen använder sig filosofiämnet på magister- och masterkurserna av olika 

slags examensformer – seminarier, hemtentamina, uppsatser, muntliga tentamina. På denna nivå är 

det dock främst egna skriftliga arbeten som står i centrum, vilket ligger väl i linje med examensmålen. 

Goda förutsättningar för studenten att slutföra utbildningen inom planerad 

undervisningstid  

Se text för kandidatexamen.  

Utbildningsspecifika lärmiljöer  

Se text för kandidatexamen. 

Aspektområden  

Utformning och genomförande  

Pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter  

Filosofi är i hög grad ett färdighetsämne. Den kräver god kunskap om filosofisk(a) metod(er), samt 

kontakt med andra ämnesområden och praktiker. Filosofisk metod handlar om att ge hållbara och 

relevanta skäl, om att argumentera koherent.  

Kritisk reflektion och systematisk analys är centrala komponenter inom filosofin, tillika centrala 

nationella lärandemål. Dessa aspekter främjas inom kurserna i både föreläsningar, seminarier och 

examinationer. Under föreläsningarna bereder lärarna, som företrädesvis undervisar inom sina 

specialområden, studenterna en teoretisk grund. Läraren förklarar de teoretiska utgångspunkterna, 

betonar och belyser centrala aspekter av teorierna, liksom kontrasterar och illustrerar dessa med 

hjälp av exempel. Föreläsningarna är typiskt interaktiva och innehåller ett stort mått av fall för 

diskussion där studenterna får praktisera filosofisk analys i grupp och i helklass och får pröva på att 

reflektera över specifika fall, eller särskilda textpassager. Lärarna kommenterar och vidareutvecklar 

den analys som studenterna bedriver och ger på så vis direkt feedback. 

Det filosofiska seminariet fyller en ytterst viktig funktion i främjandet lärandemålen. I seminarierna 

får studenterna tid och utrymme att aktivt bedriva filosofisk analys och diskutera tolkningar av 

texter. Djupkunskap främjas genom denna lärandeaktivitet i det att de studerande har förberett sitt 

seminariedeltagande exempelvis i form av självständigt författade skriftliga förberedelseuppgifter 
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inför seminarierna eller förberedelse genom att centrala diskussionsfrågor har gjorts tillgängliga före 

seminariet. I en del fall bygger seminarierna på att studenter själva ska presentera något material, 

exempelvis ge en översikt över ett kapitel i det verk som studeras. I alla dessa fall presenterar 

studenterna sina förberedelser. Genom att själva presentera och förklara det egna materialet når 

studenterna djupare kunskap om styrkorna och bristerna med det egna arbetet. De lär sig inte bara 

att presentera material av olika slag, och att bearbeta kritik från auditoriet, utan också att själva 

kritiskt granska och bedöma styrkor och svagheter i egna och andras arbeten och att ta fasta på det 

utvecklingsbara i dessa.  

Inom de olika seminarierna diskuteras olika ståndpunkters och arguments för och nackdelar. De 

studerande får fördjupad kunskap om olika teoretiska och metodologiska angreppssätt i och med 

möjligheten att kritiskt pröva olika modeller. 

En central pedagogisk utgångspunkt i vår undervisning är att främja aktivt och fördjupat lärande. I 

syfte att främja ett aktivt och fördjupat lärande tar vi avstamp i Paul Ramsdens kriterier för effektiv 

inlärning (Ramsden, 1992) liksom i teori om målsamverkan och fokuserar studenternas 

lärandeprocess snarare än lärarens undervisningsinsatser (Biggs, 2003).4  

Målsamverkan  

Målsamverkan innebär att kursen som helhet (mål, aktiviteter, examination) ska utformas för att 

gynna en djup lärstrategi och samtidigt motverka ytlig lärstrategi.  

Förväntningar och krav kommuniceras genom en tydlig målsamverkan där kursmålen styr 

lärandeaktiviteter, examinations- och utvärderingsformer (Biggs 2003), och tydligt anger vad 

studenterna kan förvänta sig att lära sig under kursen.  

Baserat på Ramsdens betoning av ”intresse och förklaring” (Ramsden, 1992) lägger vi stor vikt vid att 

förklara varför och i vilket syfte exempelvis det filosofiska seminariet bedrivs. 

En teoretisk utgångspunkt är att just seminariet är en läraktivitet som har synnerligen goda 

förutsättningar att främja aktiv och djup inlärning. Seminariet fyller en central roll i 

filosofiundervisning. Det tränar studenterna i att tillämpa och relatera till filosofiska problem och 

texter som introduceras under föreläsningarna och ger deltagarna träning i kritisk reflektion och 

systematisk analys, har en formativ potential och stödjer djup- till skillnad från ytinlärning (Biggs, 

1999:38). 

Följande hänsyn tas för att utveckla ett seminarium som främjar ett djupt lärande: seminariet ska 

inkludera alla oavsett viken kunskapsnivå man befinner sig på och alla ska känna delaktighet i 

seminariet. Förberedelseuppgifter är centrala för att alla ska känna sig bekväma att delta i muntlig 

filosofisk analys, särskilt om detta är en ny lärandeaktivitet för studenterna. Dessa uppgifter ger 

studenterna en uppfattning om vad seminariet ska handla om och vilka frågor/aspekter som bör 

fokuseras, bl.a genom att tydligt presentera seminarieformen vid kursintroduktion. Vi verkar aktivt 

 
4 Biggs, J.B. (1999), “What the Student Does: teaching for enhanced learning”, Higher Education Research & Development, 

18:1, 57-75; Biggs (2003), Teaching for quality learning at university. Buckingham: Open University Press/Society for 
Research into Higher Education. (Second edition); Ramsden, P. (1992). Learning to teach in higher education. London: 
Routledge. 
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för att tydliggöra seminarieformen liksom krav och förväntningar på seminariedeltagarna, inte minst 

då vissa studenter saknar seminarievana.  

Respekt för studenters lärande  

Ramsden betonar vikten av respekt för studenten och studentens lärande. För att respektera 

studenterna och underlätta deras inlärning verkar vi för ett tillåtande arbetsklimat i 

seminarierummet så att studenterna känner sig bekväma att reflektera och att tillämpa de teoretiska 

verktyg de fått under föreläsningarna. Även om seminariet ska träna systematisk reflektion är det 

viktigt att det är högt i tak. Studenter föds inte med förmåga till systematisk reflektion.  

Återkoppling  

Ramsden ser återkoppling som centralt för att studenterna ska kunna vidareutveckla de färdigheter 

som utbildningen syftar till. I seminarierna arbetar vi med kontinuerlig återkoppling på prestation 

från lärare och medstudenter. Inspirerade av Ramsdens betoning på självständighet, kontroll och 

engagemang strävar vi även efter att få studenterna engagerade i kursinnehållet vilket är viktigt för 

att de ska erhålla förståelse. Vi har arbetat med att knyta ämnet till den lärandesituation som 

studenterna befinner sig i (rätt nivå) och med att ge dem utrymme för lärande i deras egen takt. 

Detta är av central vikt då filosofiämnet är ovant för många studenter och seminariet en ny 

arbetsform. För att konkretisera hur vi arbetat exemplifierar vi med hjälp av hur seminarierna ser ut 

på de flesta kurserna.  

• Ämnet introduceras med hjälp av föreläsningar och seminarier.  

• I seminarierummet omsätts teori till praktik och den individuella analysförmågan tränas.  

• Verktyg som argumentationsanalys tillämpas för att undersöka filosofiska texters logik och 

mening, utveckla och testa hållbarheten och relevansen i egna och andras argument.  

• Studenters egen argumentation blir sedan föremål för återkoppling, från lärare och ibland 

även från medstudenter. 

Vi strävar också efter att utveckla våra modeller för återkoppling på studenternas skriftliga arbeten; 

här finns dock mer att göra.5 

På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i sina egna 

lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna?  

Studenterna uppmuntras till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna på ett flertal sätt. Konstruktiv 

målsamverkan är en strategi för att främja aktivt lärande. Studenterna görs medvetna om hur 

lärandeaktiviteter stödjer måluppfyllelse och hur lärandeaktiviteter värderas. Transparens med 

avseende på målsamverkan gör att studenterna blir medvetna om kursens syfte och struktur och de 

krav som ställs vilket gör att de lättare kan planera och styra den egna inlärningen för att realisera 

kursmålen. Studenterna får också större möjlighet att bedöma och ifrågasätta undervisningen i och 

med denna transparens. Studenterna får alltid möjlighet att påverka kommande undervisning i och 

med att de uppmanas att utvärdera de kurser de genomgått. Vi använder oss av aktiv 

studentmedverkan i den bemärkelsen att studenterna utgör en resurs för varandras så väl som sitt 

eget lärande.  

 
5 Sommers, N., Responding to Student Writers, Boston/New York, 2012. 
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En nyckel till att få studenterna att ta en aktiv roll i traditionellt mer ”passiva moment” som 

föreläsningar är att göra dessa interaktiva så långt möjligt och dra nytta av studenternas intressen 

och förkunskaper. Detta kräver att läraren är lyhörd för och flexibel nog att ta fasta på exempel och 

frågor som studenterna själva lyfter i diskussioner och att i helklass vidareutveckla frågor som 

studenter identifierar i inlämningsuppgifter osv. Föreläsningarna inom samtliga kurser är i hög grad 

interaktiva. Lärare brukar regelmässigt vid introduktioner betona hur värdefull och viktig input från 

studenternas frågor kan visa sig vara. Kurserna använder i hög utsträckning obligatoriska 

föreberedelseuppgifter inför seminarierna och i viss mån peer-to-peermoment som opponentskap 

vilket sporrar generellt studenterna att ta aktiv del. Den senare aspekten kan med fördel utvecklas till 

att bli ett genomgående moment.6 

Hur tydliggörs vilka krav som ställs på studenterna i deras eget aktiva lärande?  

För att kunna ta ansvar för de egna studierna behöver studenterna dels tydliga mål och 

bedömningsgrunder, dels tydliga tidsramar. Studenterna ges goda förutsättningar att förstå hur 

mycket tid de behöver avsätta för studier och vilka krav de behöver uppfylla för att nå kursens mål. 

Vid kursstart informeras studenterna om att heltidsstudier innebär 40 h arbetstid. Om den 

schemalagda arbetstiden är 4-6 föreläsnings/seminarietimmar per vecka bör de lägga 36-34 timmar 

på studier och förberedelser. Detta ger studenterna en uppfattning om hur mycket tid de behöver 

investera i självstudier för att klara kursen. Varje enskild kurs introduceras med hjälp av dess kursmål. 

Lärandeaktiviteter och examinationsformer presenteras och motiveras utifrån kursmålen. 

Kursansvarig lärare presenterar innehållsmässiga och formella krav på obligatoriska/examinerande 

uppgifter liksom bedömningskriterier för examinationsuppgifter. Studenterna får också tydlig 

information om vilka moment som är obligatoriska, betydelsen av pensum etc. Kursansvarig lärare 

kommunicerar förväntad omfattning på inlämningsuppgifter och anger riktlinjer i termer av antal 

ord/sidor för att visa på förväntad arbetsinsats. Varje kurs har en kurshemsida i LISAM där kursen 

som helhet presenteras innan kursstart. Särskild vikt läggs vid att kommunicera seminarieformen och 

opponentskap för att studenter utan seminarievana och utan erfarenhet av att agera opponent ska 

få en uppfattning om vad dessa lärandeaktiviteter innebär. Uppgifter och inlämningar (milstolpar) 

kommuniceras muntligen och skriftligen till studenterna via LISAM innan kursstart och muntligen av 

läraren vid kursstart. 

Redan under första terminen uppmuntras studenterna starkt att bilda studie- och 

diskussionsgrupper, för att underlätta lärandet och ge studenterna bättre chanser att diskutera 

filosofiska texter och problem med varandra. Det är ju i hög grad detta intresse som har fört dem till 

filosofistudier. 

Progression  
Progression inom utbildningen kan komma till uttryck på flera sätt, och när det gäller 

filosofiutbildningen syns den på åtminstone tre sätt:  

 
6 Walsh, K. P., A. Prokos, S. R. Bird (2014), “Building a Better Term Paper: Integrating Scaffolded Writing and 
Peer Review”, Teaching Philosophy 37. 
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• Det finns en progression rörande kraven på studenternas egna insatser, dels rörande egna 

insatser vid undervisningstillfällen, dels rörande den egna förmågan att till exempel 

strukturera ett komplext material  

• Det finns en progression vad gäller kurslitteraturens svårighetsgrad  

• Det finns en progression rörande studenternas eget skrivande. Ett övergripande mål för 

filosofistudenterna är att dessa undan för undan ska bli bättre på att på egen hand bedriva 

filosofi, och denna verksamhet är i mycket hög grad en fråga om att lära sig skriva filosofi. 

Denna förmåga kan senare användas på andra områden, utanför filosofin. 

Nedan beskrivs för de olika delkurserna hur dessa tre aspekter av progressionstanken kommer till 

uttryck. 

Grundkursen, Filosofi 1 

På grundkursen är kurslitteraturen i hög grad mer renodlad undervisningslitteratur (se bilaga, 

Kurslitteratur). Den är tänkt just att vara en introduktion till en disciplin eller en uppsättning frågor. 

Den är övervägande på svenska. Men allt är inte lättläst eller tillrättalagt för studenter. I 

historiekursen läser man en del originaltexter (på engelska eller svenska), och har seminarier kring 

dessa.  Dessa texter kan vara mycket svåra – de kan vara skrivna i ett annat historiskt sammanhang, 

de kan innehålla komplexa eller svårtolkade ideer och resonemang. Sådana texter kan ha givit 

upphov till en omfattande sekundärdiskussion med stor skillnad mellan olika kommentatorers 

tolkningar. Flera av de andra kurserna innehåller också kortare originalartiklar, ibland i översättning. 

På grundkursen är kraven på studenternas egna aktiva insatser rätt begränsade. Det finns några 

seminarietillfällen på de olika kurserna. Där ska studenterna dels diskutera kurslitteraturen, dels 

diskutera filosofiska problem.  Även när det gäller studenternas eget skrivande är kraven och 

förväntningarna rätt begränsade på denna kurs. Det finns inte särskilt mycket av självständiga, 

längre, skriftliga arbeten, utan merparten av examinationmomenten är svar på av läraren 

formulerade uppgifter.  

Fortsättningskursen, Filosofi 2 

På fortsättningskursen blir kraven på studenterna större i alla de avseenden som beskrivits ovan. 

Kurslitteraturen är svårare, och i högre grad på engelska; kraven på studentens aktiva insatser ökar; 

studenten skriver en längre uppsats, med uttalade krav på självständighet och diskussion av ett 

problem, där studenten ges möjligheter att själv välja problem och infallsvinkel. 

Kursen består av fyra delkurser, som både ska fördjupa och bredda kunskaper och färdigheter. Den 

första delkursen behandlar metafysik och vetenskapsteori. Den andra delkursen är en fortsättning på 

den filosofihistoria som lästes under termin 1, med fokus på 1900-talets filosofi, där man läser en del 

klassiska texter från de senaste 120 årens filosofi. Den tredje delkursen behandlar centrala begrepp 

inom den politiska filosofin och samhällsfilosofin, som t.ex. rättvisa, jämlikhet och rättigheter. 

Fortsättningskursen avslutas med ett individuellt uppsatsarbete, där studenten själv väljer inriktning i 

samarbete med en handledare. 

Den första delkursen, Vetenskapsteori och metafysik, ger dels en allmän översikt över 

vetenskapsteori, dels en introduktion till den analytiska metafysiken. Kursen om nittonhundratalets 

filosofi är en fortsättning på historiakursen i Filosofi 1. Det är sällan man hinner säga särskilt mycket 
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om nittonhundratalets filosofi inom ramen för en första introducerande kurs där hela 

filosofihistorien ska behandlas, och i denna kurs finns även ett större fokus på originalverk 

tillsammans med sekundärlitteratur, samt en uttalad ambition att ge en djupare framställning av 

perioden än vad som gjordes på grundkursen. Kursen som handlar om nittonhundratalets analytiska 

filosofi innehåller dels flera originaltexter, som studenterna ska diskutera i studentledda seminarier, 

dels en översiktlig introduktion till perioden. I denna kurs utvecklar studenten sin insikt i hur olika 

tolkningar av filosofiska verk kan skilja sig åt, och vad som kan vara dessa tolkningars starka och 

svaga sidor. Fokus på de i texterna framförda argumenten är starkt, och därvidlag utnyttjas flera av 

de saker som tidigare har tränats och examinerats. En typisk examinationsfråga kan vara ”Anscombe, 

’Modern moralfilosofi’, vill kritisera några drag i den samtida moralfilosofin. Vad är det för drag hon 

kritiserar? Värdera hennes kritik” eller ”Både Ryle och Moore verkar förlita sig på att använda 

hänvisningar till någon form av sunt förnuft, eller i Ryles fall någon form av vardagsspråk (även Austin 

hör till vardagsspråkets förkämpar, så även den sene Wittgenstein). Varför ska vi fästa sådan vikt vid 

sunt förnuft och vardagsspråket? Är inte ett logiskt exakt språk att föredra?”. 

Seminarierna på den kursen tar upp centrala originaltexter, och kan innehålla instruktioner som: 

Ni har två uppgifter: 

Dels att i viss detalj försöka stava ut hur Quines argument mot distinktionen mellan analytiska och 

syntetiska satser är organiserat. Detta kräver bland annat att ni försöker ge en någorlunda precis 

karaktärisering av vad en analytisk sats skulle vara. Olika förslag kan behöva vägas mot varandra. 

Quine tycker till exempel att det är konstigt, eller bristfälligt på något vis, att man försöker definiera 

analyticitet med hänvisning till nödvändighet eller något av de andra begreppen han diskuterar. Varför 

tycker Quine att dom ansatserna är problematiska? 

Så när Quine har gått igenom de olika försöken att definiera analyticitet blir ett resultat att ingen har 

lyckats hittills med att ge en definition av ett visst slag. Varför skulle det då inte vara en god idé att 

säga att man ska framhärda längs den inslagna vägen? Att ingen har lyckats hittills med något brukar 

väl inte vara ett fullgott skäl för att man ska ge upp försöken att göra något? (Ibland kan det ju vara 

det, men ibland är det inte det.) Varför ser Quine det som en anledning att ge upp? 

Sedan ska ni diskutera Quines alternativa förslag – hans ”empirism utan dogmerna”. Finns det 

problem med denna uppfattning? Kan man acceptera att varje sats blir möjlig att revidera, eller vill ni 

ändå hålla kvar vid något som en fast grund av det slag som Quine vill avvisa? 

Den tredje delkursen, Politisk filosofi och samhällsfilosofi, berör olika ståndpunkter och teorier inom 

samhällsfilosofi och politisk filosofi. En central del av kursen utgörs av en introduktion till 

nyckelbegrepp på detta område. Varje kursmoment fokuserar på ett specifikt begrepp, såsom 

rättvisa, jämlikhet eller moraliskt ansvar. Dessa begrepp analyseras och värderas. En viktig del av 

kursen utgörs av att visa hur dessa teoretiska kunskaper kan användas för att förstå aktuella politiska 

och samhälleliga frågor och debatter. 

Den avslutande fjärde delkursen är en uppsatskurs. Här får studenterna genomföra en något 

självständigt och lite längre skrivarbete (cirka 5.000 ord är ett lämpligt omfång), där förmågan till 

självständigt akademiskt skrivande tränas och examineras. Uppsatsämne väljs i samråd med 

handledaren, och uppsatsen försvaras sedan vid ett avslutande seminarium. En oppositionsuppgift 
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ingår också i kursen. Denna kurs innehåller flera moment där riktlinjer för akademiskt skrivande gås 

igenom. 

Även om kortare skriftliga uppgifter i form av hemskrivningar är den vanligast förekommande 

examinationsformen för kurserna utom uppsatsen, förekommer andra examinerande uppgifter 

såsom examinerande seminarier och salstentor.  

Studenternas kunskaper i metod fördjupas kontinuerligt i det att de (a) inhämtar teoretisk kunskap 

och successivt stärker sin kunskap om olika teorier och perspektiv inom filosofin, (b) får tillämpa den 

teori de förvärvar inom varje kurs, och (c) får en ökande förståelse för brister och förtjänster hos 

olika teorier, perspektiv och metoder.  

För att kunna presentera kursmaterialet och identifiera diskussionsfrågor måste studenterna nå en 

fördjupad kunskap av pensum och eventuell sidolitteratur. I samband med uppsatsen får studenterna 

väsentligt fördjupade kunskaper inom ett avgränsat problemområde. 

Praktisk filosofi 3/Teoretisk filosofi 3 

Dessa två kurser behandlas under samma rubrik. De liknar varann i flera avseenden, och med 

avseende på progression ska det inte finnas någon skillnad mellan de två; de rör endast vilken 

inriktning studenterna väljer. Båda kurserna innehåller uppsatsen som centralt moment, och den 

litteraturkurs som finns i bägge (Seminarium respektive Modern analytisk filosofi) är tänkt på ungefär 

samma sätt. Uppsatskursen ser ungefär likadan ut, och ibland kan handledning och examination 

delas över ämnesgränsen. 

Praktisk filosofi har ett seminarium, där aktuell litteratur, ofta en aktuell bok, gås igenom i 

seminarieform. Studenterna får presentera avsnitt av boken, och tonvikten ligger på diskussion och 

odlandet av en akademisk seminariemiljö. 

Teoretisk filosofi har en kurs, Modern analytisk filosofi, som också går igenom aktuell litteratur. Den 

är en kurs med föreläsningar, men den bakomliggande tanken är alltid att seminarieinslaget ska 

betonas. Grupperna är små, så det går alltid bra att få till stånd diskussioner om materialet.  

Uppsatskursen är strukturerad så att det finns stationer på vägen för studenternas skrivande. Det 

finns två seminarietillfällen där kortare delar, eller tidiga versioner, av uppsatsen presenteras och 

diskuteras. Vid det första tillfället, PM-seminariet, bara någon vecka in på terminen, talar studenten 

om vad uppsatsen ska handla om. Detta förslag diskuteras av handledare och medstudenter 

(handledaren har förstås redan varit vidtalad). Här ställs inga formella krav på hur detta PM ska se ut; 

det viktiga är att studenten har börjat skissera ett projekt som ska vara genomförbart. Lite längre in i 

terminen, ungefär en månad innan slutseminariet, har man ett skisseminarium, där studenten 

presenterar så mycket material som möjligt. Dessa skisser diskuteras av handledare och 

medstudenter. Vid slutseminariet ska en praktiskt taget färdig uppsats presenteras.7 

Vid slutseminariet är opponent utsedd, och sedvanlig genomgång av uppsatsen följer.  

 
7 ”Praktiskt taget färdig” innebär att alla bitar ska finnas på plats, att alla formella aspekter ska vara i sin 
ordning. Däremot finns det utrymme för studenten att revidera denna version utifrån de synpunkter som 
kommer på slutseminariet. Studenten har normalt cirka en vecka på sig för denna revision. 
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Uppsatsskrivande studenter har också till uppgift att varje vecka skriva en veckorapport till sin 

handledare. Veckorapporten är inte ett examinerande element, och det ställs exempelvis inga krav 

vad gäller formalia eller omfång på dessa rapporter. I denna rapport ska studenten tala om vad som 

har gjorts med uppsatsen under veckan som gått. Syftet med rapporterna är att handledaren ska få 

klart för sig att studenten verkligen arbetar vidare med uppsatsen, och inte har kört fast. 

Den återstående delkursen, Litteratur i samband med uppsats, examineras genom att studenten 

presenterar området för sin uppsats för en grupp studenter på lägre nivå. I normalfallet är detta en 

muntlig presentation. 

Kurser på avancerad nivå 

På denna nivå sker en tydlig progression. De kurser som finns är i allmänhet direkt 

forskningsförberedande. Undervisningen genomförs av lärare med synnerligen goda kunskaper om 

ämnet (detta i hög grad tack vare det nationella masterprogrammet), och de studerande kan skaffa 

sig direkt bekantskap med forskningsfronten inom de olika områdena. 

Kraven på examensarbetena (för magister- och masterexamina) är också utformade så att det finns 

en tydlig progression. 

Möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad studietid  

De uppgifter som studenterna förväntas leverera under kursens gång är väl avpassade till det antal 

timmar studenterna förväntas lägga ner på kursen. Givet att studenterna lägger ner den avsedda 

tiden på studier bör de kunna klara de för kursen uppställda målen. Som ett stöd för att studenterna 

ska kunna slutföra studierna inom den planerade studietiden kommuniceras dels tydliga mål och 

bedömningsgrunder, dels tydliga tidsramar på ett tidigt stadium. I synnerhet kommuniceras vikten av 

att på ett tidigt stadium påbörja skrivprocessen och att avsätta tid för den självständiga 

skrivuppgiften, en uppgift som tenderar att ta mer tid än väntat för många studenter. Studenterna 

uppmanas att kontakta läraren om de skulle köra fast i sitt arbete.  

Forskningsanknytning  

Vetenskapligt förhållningssätt  

Studier i filosofi ger studenterna god träning i systematiskt, kritiskt tänkande. Studenterna tillägnar 

sig modeller för att systematiskt analysera argumentation och bedöma dess kvaliteter. I det att 

studenterna tränas i att kritiskt analysera kvaliteterna av centrala filosofiska verk lär de sig att förstå 

vad som kännetecknar ett gott hantverk inom disciplinen. 

För undervisningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö  

Det finns flera forskningsgrupper och forskare vid LiU med hög relevans för kurserna i filosofi. 

Banden till CTE, Centrum för tillämpad etik, är täta, och såväl forskar- som lärarsamarbeten 

förekommer. Det finns pågående arbete med att inrätta forskarmiljön Science, agency, responsibility, 

en miljö som skulle vara gemensam för filosofi och CTE. Forskningen i kognitionsvetenskap har starka 

band till filosofin vid Liu (flera lärare är alltid engagerade i undervisningen på 

kognitionsvetarprogrammet). Det nystartade Centrum för medicinsk humaniora och bioetik har 

tydliga kopplingar till filosofiska frågor och filosofisk forskning. 
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Studerande kommer i kontakt med forskare och deras forskningsprojekt genom seminarier och 

undervisning. Lärarna på kurserna är själva aktiva forskare, och de undervisar i allmänhet på 

områden där de själva är experter. 

Hur kommer verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna 

tillgodo?  

Inom praktiskt taget alla kurser kommer studenterna i kontakt med aktuell forskning inom filosofi, 

nationellt och internationellt. Forskarna och lärarna inom ämnet har en internationell prägel. Det 

gäller för samtliga forskare på avdelningen att de publicerar sig nationellt och internationellt i 

tidskrifter med peer-review, liksom skriver böcker och debattinslag. De medverkar i ett 

internationellt sammanhang. Föreläsarna utgår ofta från den egna forskningserfarenheten och egna 

publikationer används i kurslitteraturen. På så vis inbegrips studenterna i en direkt dialog med 

internationellt erkända forskare inom en rad områden av den tillämpade etiken. 

Avdelningen organiserade 2015 den stora konferensen Filosofidagarna, med närmare åttio föredrag 

och flera internationella deltagare. I förberedelsearbetet engagerades också studenter, som hade 

möjlighet att följa föredragen. I juni i år skulle en internationell konferens, Phenomenological 

approaches to physics, ha organiserats, men covid-19 kom dessvärre i vägen. Förhoppningen är att 

den ska kunna äga rum under 2021. Ämnet kognitionsvetenskap har ordnat flera konferenser, som 

de årliga KvIT-konferenserna och deåterkommande SweCogkonferenserna. Studenterna i filosofi kan 

i allmänhet komma och ta del av åtminstone delar av dessa konferenser, när det rör filosofiska 

frågor. På så sätt har undervisningen en direkt anknytning till och förankring i forskning inom det 

aktuella området.  

Utvecklingsområden forskningsanknytning 

Organisationen av forskarmiljön i filosofi är under utredning och det finns anledning att förvänta sig 

förändringar. Planerna är att Filosofi/CTE ska bli en gemensam forskningsmiljö, och här finns goda 

möjligheter till att förtydliga och förstärka forskningsanknytningen.  

Det finns också pågående arbete med att inrätta forskarskolan Science, agency, responsibility, en 

miljö som skulle vara gemensam för filosofi och CTE. Denna skulle ledas av professor Harald Wiltsche, 

och även ha forskarutbildning. En sådan skola skulle ge forskningsanknytningen ytterligare styrka, 

bland annat i och med att man då skulle kunna involvera doktorander i undervisningen. 

 

Lärarkompetens  
De lärare som undervisar i filosofi har god kompetens. Flera av dem är internationellt framstående 

inom sina specialområden, och alla håller en hög generell kompetens. Lärarkåren är nu mer stabil, 

efter en del tidigare pensionsavgångar och vissa problem med sviktande bemanning. Trots dessa 

nyrekryteringar har ämnet fortfarande ett underskott av undervisande personal, och har under de 

senaste åren konstant behövt anlita tillfälligt anställda lärare – något som inte alltid har underlättat 

kvalitetsarbetet.  

Lärartabell, utbildning på grund- och avancerad nivå 
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Anställning Akad nivå Inst Kompetensområde 
med betydelse för 
utbildningen 

%* Examinator? 

tillsvidare Professor IKOS Teoretisk filosofi 40 examinator 

tillsvidare Professor IKOS Teoretisk filosofi, 
vetenskapsteori 

20 examinator 

tillsvidare Universitetslektor, 
docent 

IKOS Praktisk filosofi 30 examinator 

tillsvidare Universitetslektor, 
studierektor 

IKOS Teoretisk filosofi, 
vetenskapsteori 

40 examinator 

      

timanställd Universitetslektor IKOS Praktisk filosofi Ca 
20 

 

vikarie 
(40%) 

Universitetslektor IKOS Teoretisk filosofi 40  

tillsvidare 
(CTE, 100%) 

Universitetslektor IKOS Praktisk filosofi 10  

* dessa procent-tal visar hur stor del av den totala tjänsten som går till undervisning inom de fristående kurserna som 

denna kvalitetsrapport behandlar. 

Alla fastanställda lärare har en bred pedagogisk utbildning och undervisar i huvudsak inom områden 

där de är experter.  

Antalet lärare och den sammantagna kompetensen är i teorin tillräckligt god, och den kompetens 

som finns tillgänglig för studenter i filosofi är relevant. Men vi har för närvarande så stora 

forskningsanslag att vi behöver vikarier för att täcka undervisningen. Detta att det finns externa 

forskningsmedel är ju i grund och botten något positivt, men det kan stundtals leda till en mer 

oförutsägbar situation när det gäller att bemanna kurser. 

Ämneskompetensen inom ämnet fördjupas naturligt i det att lärarna utvecklas och håller sig a jour 

som forskare liksom undervisar inom sina egna forskningsområden. Pedagogisk vidareutveckling 

kommer att främjas, inte minst när det gäller utmaningen att bedriva IT-baserad distansundervisning 

vilket ställer andra krav på kommunikation än campusbaserad undervisning. Under 2020 har ju extra 

krav på distansutbildning ställts, i och med covid-19. En generell översyn av vår interna kompetens 

och våra resurser för distansundervisning görs, av studierektor. 

Arbetslivsperspektiv  
Som sades i kommentarerna till Kunskaps- och examensmål 5 ovan, så är det bara en bråkdel av de 

studerande som kommer att bli professionella filosofer. De allra flesta kommer att hitta arbeten på 

andra håll, men det innebär inte att deras filosofistudier har varit förgäves. Studier i filosofi kan 

utgöra en god grund för många andra högt kvalificerade arbeten. Studenterna lär sig analysera 

komplexa material, och filosofistudier har visat sig gå bra att kombinera med studier inom många 

andra områden. Studenter som har ett intresse för sin disciplins teoretiska grunder brukar hitta fram 

till studier i filosofi.  

Utbildningarna i filosofi ger förutsättningar för ett varierat och föränderligt yrkesliv. Filosofiska frågor 

uppkommer i de mest skilda områden, och efterfrågan på filosofisk expertis ser ut att vara växande.  

Utgångspunkten för kurserna är att studenterna ska uppnå en nivå av kritisk reflektion som är 

relevant oavsett yrkesinriktning och förse dem med en bred kunskapsbas som gör dem lämpade att 

bedriva forsknings och utredningsarbete inom olika områden och bidra med filosofisk reflektion inom 
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olika yrkesområden. Någon uppföljande enkät har dock inte gjorts på studenter som läst enstaka 

kurser i filosofi. En sådan undersökning bland alumner vore värdefull. Givet att kurserna i fråga är 

enstaka valbara kurser på kandidatnivå ges studenterna en så bra grund som möjligt att stärka sin 

kompetens för ett föränderligt arbetsliv.  

Det finns dock uppenbarligen utrymme för förbättringar här. Det kan till exempel finnas möjligheter 

att försöka utveckla en koppling till arbetslivet på mer direkta sätt. Lärarkollegiet arbetar med denna 

fråga. 

Studentperspektiv  
Studenterna får möjlighet att utvärdera enskilda kurser vid varje kursslut. Kursansvarig tar hänsyn till 

synpunkter och arbetar kontinuerligt med att förbättra svagheter och brister. Studenterna är även 

välkomna att enskilt diskutera sina synpunkter på kursen med kursansvarig eller med studierektor 

under kursens gång. I och med att flera av kurserna är småskaliga blir studenterna synliga för lärare 

och synpunkter kan fångas upp. Eventuella åtgärder kommuniceras direkt av ansvarig lärare till 

studentgruppen som helhet. Många studenter uttrycker missnöje över att undervisningen inom 

humaniora har ett relativt lågt antal lärarledda tillfällen. De ekonomiska förutsättningarna innebär 

att det önskade antalet lärarledda moment inte kan realiseras. Att förklara vad som är praktiskt 

görbart kan ge studenterna en bättre förståelse för varför undervisningen ser ut som den gör även 

om de (och vi!) skulle önska att den såg annorlunda ut. 

Ett utvecklingsområde är att komplettera det låga talet lärarledda studentaktiviteter med stöd i form 

av inspelade föreläsningar, egna eller andra föreläsares, liksom att se över i vilken utsträckning 

studenter kan tipsas om relevanta workshops och föredrag. Filosofiska föreningen håller till exempel 

ofta intressanta och relevanta föredrag som kan vara ett stöd för studenternas lärande. Det finns ett 

flertal poddar och filosofiprogram (som Sveriges Radios Filosofiska rummet), som kan komplettera 

den undervisning vi själva meddelar. Vi tipsar regelmässigt studenter om sådana extraaktiviteter, 

men det finns mer att göra här. 

Alldeles innan övergången till distansundervisning hade en serie filosofikaféer planerats. Ett sådant 

kafé skulle vara öppet för filosofistudenter från alla nivåer, och skulle kunna ta upp aktuella 

filosofiska frågor i ett organiserat sammanhang, men utanför det vanliga kursutbudet. Det skulle 

också ge studenterna bättre möjligheter att träffa studerande från andra terminer. Detta projekt 

kommer att genomföras när distansläget lättar. 

Studenterna uppmuntras att själva starta och administrera exempelvis Facebookgrupper för 

kurserna, där de kan diskutera terminens kurser utan inblandning från lärare. Det verkar som om 

dessa grupper ibland har fungerat väldigt bra, men ibland har aktiviteten varit rätt låg. Det har också 

gjorts försök att hjälpa studenterna med organisation av studentgrupper, via exempelvis bokning av 

lokaler. En sådan grupp skulle till exempel kunna träffas före föreläsningarna och diskutera sina 

uppfattningar om dagens material. Dessa försök har ibland gått bra, men det vanliga är att 

studenterna en bit in på terminen slutar gå på dessa frivilliga aktiviteter; kanske har de då hittat 

studiekamrater på mer vanliga sätt.  
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Jämställdhetsperspektiv  
LiU har under det senaste decenniet byggt upp en organisation för Lika villkor. Varje 

fakultet/institution/enhet har ett ombud för Lika villkor (Dnr LiU 353/07-17) och mottot är att alla ska 

känna sig välkomna. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet är att förändra det ojämställda 

maktförhållandet mellan kvinnor och män. Det långsiktiga målet för LiU är att ”kön inte ska spela 

roll”. Jämställdhet tolkat som jämlikhet mellan kvinnor och män är viktigt med tanke på bristen på 

kvinnliga professorer och forskningsledare inom området filosofi. Den svaga representationen är 

problematisk då kvinnliga förebilder såväl som manliga behövs. Med ett ensidigt fokus på kön 

hamnar dock andra diskrimineringsgrunder i skymundan som könsidentitet, etnisk tillhörighet, 

trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Filosofiämnet arbetar för att för att garantera lika 

möjligheter för studerande (och medarbetare) oavsett sådana grunder. Ambitionen är en 

internationell forsknings- och studerandemiljö med jämn könsfördelning. Fördelningen mellan 

undervisande personal är just nu ojämn – alla fastanställda lärare är män. När det gäller den faktiska 

fördelningen bland studerande i filosofi är den någorlunda jämn med avseende på kön, även om en 

obalans kommer i de senare terminerna. Det är ett fenomen som känns igen från andra lärosäten.  

Under utbildningen ska alla studerande ges lika möjlighet. Språklig precision liksom förmågan att 

argumentera på ett stringent sätt muntligt och skriftligt är centralt för ett ämne som filosofi. Vi har 

noterat att Språkverkstaden har behövt kallas in för en del studenter, och vi skulle gärna se ett 

utbyggt samarbete med den (och överhuvudtaget större resurser till den; som det är nu får lärarna i 

filosofi ofta ta på sig uppgifter som hade skötts bättre av studenternas gymnasielärare i svenska).  

En annan utmaning är att förbättra jämställd representation, brett tolkat, på högre positioner i 

utbildningsmiljön filosofi eftersom förebilder behövs av olika slag. En jämnare könsfördelning på 

högre forskningspositioner är önskvärd och en viktig förutsättning för balans på sikt är 

representation av båda könen i professorsposition.  

En medvetenhet om vikten av lika villkor påverkar undervisande lärares val av kurslitteratur i 

kurserna även om det är svårt att uppnå en god balans. En balans mellan manliga och kvinnliga 

filosofer är möjlig men krävande när det gäller litteratur i modern filosofi men svåruppnåelig i 

filosofins historia där män dominerar. Inom flera moderna områden har dock kvinnor ett mycket 

stort inflytande, t. ex. inom medvetandefilosofi eller tillämpad etik. Jämlik representation när det 

gäller härkomst är ytterst problematiskt att uppnå i modern såväl som klassisk filosofi, då ämnet 

huvudsakligen har varit en verksamhet i västerlandet. Att sträva mot utjämning är en utmaning för 

ämnet. Målet när det gäller kurslitteraturen är att lyfta fram de mest relevanta verken, även om 

detta i vissa fall innebär en överrepresentation av manliga skribenter och lyfta fram kvinnor där 

kvinnor och män kommit med jämbördiga bidrag. Jämlik representation med avseende på kön i 

kurslitteraturen är alltså generellt föga problematisk i modern filosofi men svåruppnåelig när det 

gäller klassiker i filosofin och generellt ouppnåelig när det gäller härkomst. Det är en central uppgift 

för den som undervisar i filosofins historia (men inte bara för den läraren!) att föra upp frågor kring 

representation och kanon till diskussion – studenterna bör göras medvetna om varför det ser ut på 

ett visst sätt, och vad som kan göras, vad som återstår att göra. 
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Hållbarhet och ekologi  
Hållbarhet och ekologi är aspekter som filosofiämnet verkar för att främja, och det är framförallt 

inom etikkurserna som detta kommer till explicit uttryck. Utifrån en bred tolkning av hållbarhet kan 

samtliga av kurserna i etik sägas främja social hållbarhet. Goda förutsättningar för social välfärd samt 

ett rättvist och demokratiskt samhälle analyseras också i exempelvis historiakursen, där olika ideer i 

politisk filosofi, från Platon fram till artonhundratalets stora ideologier, presenteras och analyseras. 

Nyckeltal och genomströmning  
Data -view bifogas. Den aspekt som primärt analyserats är genomströmning. I fall där 

genomströmningen varit låg på en kurs har den oftast ”kompenserats” året därpå och en relativt bra 

balans råder även om full genomströmning är ideal.  

På de högre nivåerna är genomströmning dock låg. Det beror framförallt på att våra studenter på 

avancerade nivåerna ofta arbetar vid sidan om, och aldrig har haft för avsikt att slutföra kursen inom 

utsatt tid. Kanske har de ett heltidsarbete, och ser filosofistudierna som en verksamhet vid sidan om 

arbetet. 

Slutsatser  
Utvecklingsområden som har identifierats är behovet av:  

• Större variation i examinationsformer  

• Fler åtgärder för att aktivera de studerandes egna insatser  

• Tydligare tidsramar för kurser på högre nivåer 

• Noggrannare utredning av hur förbättrad förberedelse för arbetslivet skulle kunna se ut 

• Fortsatt arbete med jämställdhetsperspektivet 

• Alternativa undervisningsformer - IT-baserade föreläsningar/inslag som komplement  

• Disseminering - Skriftlig kommunikation till flera grupper  

Med hjälp av distansföreläsningar, kanske även av inspelade föreläsningar, kan studenter ges tillgång 

till mer lärmaterial utan att ställa orimliga krav på vare sig studenter eller lärare. Genusaspekter i 

undervisningen kan stärkas. Det finns en medvetenhet i urvalet av kurslitteratur men mer kan göras 

för att få en bättre representation manligt/kvinnligt och västerländsk/icke-västerländsk filosofi. 

 


