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Studiehandledning Filosofi, praktisk och teoretisk 

Välkommen till filosofistudierna! Här får du veta lite om praktiska frågor, och lite om sådant 

som kan vara specifikt för filosofistudierna, jämfört med andra ämnen.  

Adresser: 

Filosofi, Avdelningen för kulturvetenskaper 

Institutionen för kultur och komminikation 

Hus Key 

Linköpings universitet 

581 83  Linköping 

 

Studierektor, professor Fredrik Stjernberg, har tel 013-281835. Stjernberg är lärare i teoretisk 

filosofi. epost: fredrik.stjernberg@liu.se  

 

Adminstratören har telefonnr: 013-282620. Besökstiden kommer att meddelas separat. 

 

Studievägledaren, Dana Vagner, har tel 013-281817 

Besökstid: vardagar 9-12, 13-16. Boka gärna tid i förväg för eventuella längre 

vägledningssamtal. Studievägledaren har tystnadsplikt. 

 

Alla har sina rum i Keyhuset, plan 4 längst in till höger. 

 

Centrala studerandeexpeditionen, http://www.student.liu.se/studexp?l=sv ,  i hus Zenit nås på 

013-282000 eller via central.studexp@liu.se . De kan bl a hjälpa till med studieadministrativa 

frågor som skaffa LiU-ID (studentkonto) och LiU-kort, ev problem med Studentportalen m m.  

 

Institutionens hemsida hittar du på: 

 

 http://www.liu.se/ikk/filosofi/?l=sv 

 

På hemsidan finns bland annat kursplaner, litteraturlistor och scheman för de olika kurserna. 

 

 

Ämnet och dess delar 

Vad är filosofi? Det har alltid rått en stor oenighet kring vad filosofi är, och detta är på sätt 

och vis utmärkande för själva ämnet. Är det en uppsättning problem, ett särskilt 

förhållningssätt, eller något annat – kanske bara en uppsättning meningslösa frågor? I grova 

drag kan man säga att filosofi är studiet av tillvarons mest generella drag och aspekter, och att 

detta studium oftast sker på ett systematiskt sätt. Filosofi kan också beskrivas som tänkande 

om tänkande, en formulering som fångar mycket av det som är centralt för ämnet, det 

reflekterande inslaget, som gör det till en andra ordningens disciplin; ett studium av olika sätt 

att förhålla sig till världen. Ämnet är mer abstrakt och generellt än andra discipliner. 

Filosofiska frågor har därför även till en del karaktären av ”eviga frågor”. Kan man veta något 

alls? Har vi en fri vilja? Finns tal? Vilken plats har medvetandet i världen? Vad är sanning? 

Hur skall man leva? 

mailto:fredrik.stjernberg@liu.se
http://www.student.liu.se/studexp?l=sv
mailto:central.studexp@liu.se
http://www.liu.se/ikk/filosofi/?l=sv
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Traditionellt räknas logik, metafysik, kunskapsteori, filosofins historia, samt etik (eller mer 

allmänt värdeteori) till ämnets centrala delar. Viktiga delar av ämnet är också till exempel 

vetenskapsteori, språkfilosofi, medvetandefilosofi, estetik och politisk filosofi.  

Teoretisk filosofi omfattar främst metafysik, kunskapsteori, logik och filosofins historia. Inom 

praktisk filosofi studerar man främst värdefrågor, och i synnerhet då moralfilosofi, politisk 

filosofi och estetik. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att man inom teoretisk filosofi 

studerar hur världen är beskaffad, och inom praktisk filosofi studerar man hur något skall vara 

beskaffat, för att vara gott (en god handling, ett gott samhälle, ett gott konstverk). 

 

Alla har någon gång funderat över hur man bör handla i en given situation; moralfilosofin 

(etiken) försöker systematiskt granska och utveckla möjliga generella principer för att bedöma 

handlingars riktighet. Ibland ställs vi inför situation där vi funderar över vad vi bör dra för 

slutsatser av tidigare kända omständigheter. Sådana fall kan vara mycket enkla: jag ser att 

klockan är fyra, och jag vet att tåget går tio över fyra. I vanliga fall tar det fem minuter att gå 

till stationen. Hinner jag med tåget? Är min klocka tillförlitlig? Brukar tåget hålla tiden? Kan 

jag vid behov springa sista biten? Kunskapsteorin (epistemologin) är inriktad på att finna 

generella principer för vad som är kunskap, principer för vilka slutsatser man bör dra utifrån 

givna utgångspunkter. Här har en stor del av intresset fokuserats kring försök att finna en 

definition av kunskap, samt på att besvara frågan om det alls är möjligt att veta något – vilket 

skeptikern förnekar. Vi kan ibland ha anledning att fråga oss om något egentligen finns; 

särskilt inom vetenskapen har man ofta anledning att fråga sig om så kallade teoretiska 

entiteter existerar, eller om de bara åberopas för att förklara och förutsäga vissa fenomen. 

Sådana frågor har ofta såväl en epistemologisk som en metafysisk (eller ontologisk) sida. De 

är epistemologiska, därför att de rör frågan ”vad kan jag veta om världen, utöver det som 

träffar mina sinnen?”, och de är metafysiska, därför att de rör frågor som: ”vad består världen 

av?”  

 

Det är rimligt att till ämnets ”hårda kärna” föra ovanstående tre discipliner: metafysik, 

kunskapsteori och värdeteori. De övriga disciplinerna är ofta snarare delar av dessa tre (den 

politiska filosofin och estetiken är i hög grad delar av värdeteorin), eller också discipliner som 

griper över flera av dessa tre ämnen (som språkfilosofi och medvetandefilosofi). Logik och 

filosofins historia har då en något annorlunda roll. 

 

Logiken rör studiet av korrekt argumentation, eller av giltiga argument, och är tillämpbart 

inom alla delar av ämnet. Ett argument är giltigt om sanna premisser leder vidare till sanna 

slutsatser. Logikens lagar är giltiga för allt tänkande, inte bara för filosofiskt; tänkande i strid 

med logiken förtjänade enligt till exempel Kant inte att kallas tänkande överhuvudtaget. Den 

starka kopplingen mellan logik och tänkande gör att logiken får en naturlig och central plats 

inom filosofin. Givet denna starka betydelse för allt tänkande kommer logiken att ha en 

tillämpning långt utanför filosofin – alla resonemang kan ju studeras och bedömas utifrån de 

krav som logiken ställer.  

 

Filosofins historia är en central del av ämnet, men har en i hög grad instrumentell betydelse –

den kan ge sätt att få inblickar i hur de centrala problemen har uppfattats och behandlats i 

olika traditioner. De centrala texterna i filosofins historia ger även ofta de bästa 

framställningarna av ett visst problem. Ytterligare en poäng med studier i filosofins historia är 

att kunskaper i andra humanistiska ämnen, som historia eller litteraturvetenskap, kan bli 

väsentligt fördjupade och bättre underbyggda, ifall man har kunskaper om den filosofiska 



Studiehandledning 

Filosofi 

IKK, LiU 

3 

debatt eller föreställningsvärld som rådde vid en viss tid. Kunskaper i filosofins historia bidrar 

därför inte bara till en students utbildning; de kan också bidra till hennes bildning. Ett inslag i 

bildning är just förmågan att ha inblickar i främmande sätt att resonera, att kunna orientera sig 

i andra sätt att tänka, att inte bara vara förankrad i det aktuella och närliggande, och denna 

förmåga övas upp av studierna. 

Undervisningen 

Den undervisning som ges består framför allt av föreläsningar och olika former av seminarier, 

gruppövningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Vissa andra inslag kan förekomma, men är 

inte särskilt vanliga. 

 

Föreläsningar 

Skiljer sig nog inte så mycket från föreläsningar i andra ämnen, och därför skriver jag inget 

särskilt om dem här. Var alltid väl förberedda till föreläsningarna – se till att ha läst de texter 

som ska behandlas den dagen, och kom gärna med frågor under föreläsningarna. De flesta 

lärare uppskattar att man ställer frågor. Sitt inte och tro ”det är bara jag som inte förstår detta”. 

Du kan vara rätt säker på att om inte du förstår det som just har sagts, eller det som står i 

boken, så är det åtminstone två tredjedelar av gruppen som inte heller förstår. Frågor kan 

därför ofta leda till en förbättrad förståelse av materialet 

 

Seminarier  

Seminarierna är obligatoriska, och förutsätter ett aktivt deltagande från din sida. Vad menas 

med ”aktivt deltagande”? Man skall vara så väl påläst att man kan komma med inlägg, frågor 

och kommentarer till texten. Seminarierna är inte föreläsningar, och det är inte läraren som 

skall tala oavbrutet, eller ens större delen av tiden. Vi läser svåra och centrala originaltexter, 

där snart sagt varje sida kan ge upphov till problem och diskussioner. Därför bör du vara så 

väl påläst att du kan ställa frågor om enskilda passager. Ett användbart riktmärke är att du 

kommer till seminariet med åtminstone tre-fyra stora frågetecken i marginalen, beredd att 

förklara varför du finner dessa saker problematiska. Det är inte tillräckligt att säga ”det här 

förstår jag inte”, utan det centrala är att man då kan gå vidare och förklara varför man tycker 

att något är svårt, konstigt eller obegripligt. Man kan gärna också komma med invändningar 

eller motexempel som ska visa att författaren har fel. 

 

Salstentor 

Förekommer på en del kurser. Kom ihåg att anmäla dig i god tid via Studentportalen! Missar 

du detta kan du i värsta fall nekas att få skriva tentan den dagen, och därmed få skriva först 

vid omtentatillfället några veckor senare. 

 

Att skriva uppsats i filosofi 

För mer information om detta, se den separata lilla skriften med titeln ”Om att skriva uppsats i 

filosofi”, som brukar delas ut i samband med de kurser där uppsatsskrivande är en del av 

examinationen. Martinichs bok Philosophical Writing: An introduction, som används på 

grundkursen i praktisk filosofi, kan varmt rekommenderas även för de teoretiska filosoferna.  
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Uppsatsseminarierna 

När uppsatser ska examineras görs detta i seminarier, i allmänhet med särskilt utsedda 

opponenter. Mer information om detta ges i samband med sådana moment. 

 

Betygskriterier 

Bedömning av uppsatser och essäfrågor kan i och för sig vara knepigt, men lite om de 

kriterier vi använder kan man hitta på ämnets hemsida, se vänstra länkspalten. 

Heltidsstudier 

Ni är antagna till heltidsstudier i filosofi Heltidsstudier anses å ett ungefär motsvara ett 

heltidsarbete, dvs 40 timmar i veckan. När ni börjar titta på schema och litteraturlistor kan det 

se lite tunt ut. Ni har ungefär fem timmar i veckan schemalagd, och totalt läser ni cirka 100 

sidor i veckan. Det låter inte som om det skulle ta upp särskilt mycket tid. Ni måste alltså 

själva se till att fylla er tid. De momentscheman som delas ut i samband med kursernas start 

ger vägledning till vad ni ska läsa till en viss föreläsning, så därmed underlättas ert arbete. 

Men i grund och botten är det ni som själva ska ta ansvaret för er utbildning. Några saker att 

tänka på är: 

 

Diskutera! Studera tillsammans med andra på kursen! 

Som du kommer att märka, består det filosofiska arbetet i mycket hög grad av diskuterande 

och dialoger. Man vrider och vänder på föreställningar, ideer och begrepp, för att se hur de 

fungerar i olika sammanhang. Det är alltid en god idé att arbeta tillsammans med andra på 

kursen – man får en bra bild av vad man själv har förstått och inte förstått, hur olika man kan 

förstå saker, och vissa saker kan man få ett grepp om endast genom att diskutera tillsammans 

med andra. Eftersom det inte är så många föreläsningar per vecka, bör man inte sitta ensam 

hemma och fundera resten av tiden. 

 

Läs långsamt 

Det tar i allmänhet ett tag att lära sig läsa filosofi. Du kommer att upptäcka att litteraturen ofta 

är mycket svår, och att det går långsamt att läsa. Det är inte fel på dig om det går långsamt. 

Tränade filosofer läser ofta ännu långsammare än vad du gör. Ibland sitter man hela dagen 

med ett enda stycke. Man måste vid läsningen sitta och vrida och vända på det som sägs för 

att till fullo förstå vad det är som författaren är ute efter. Menar han det eller det? Skall jag tro 

på detta? Är denna tolkning rimlig, är det den enda, eller finns det fler? Spelar de olika 

tolkningarna någon roll? I allmänhet bör man inte vända blad förrän man har förstått det 

sagda. Att veta ungefär vad något går ut på är sällan meningsfullt i filosofi. Därför kommer 

det ganska sällan att finnas bekväma sammanfattningar i slutet av kapitlen.  

 

Läs andra texter 

Man kan förstå filosofiska texter bättre genom att se hur andra filosofer har reagerat på 

texterna. Vilka saker tyckte de var fel, diskutabla, intressanta och så vidare? Ni blir 

examinerade på kurslitteraturen, men för att förstå kurslitteraturen ordentligt kan man ibland 

behöva gå vidare och se på andra texter. Nedan har vi angivit några texter som kan fungera 

för att belysa problem ni kan ställas inför. 
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Terminologi 

En stor del av filosofistudierna går ut på att lära sig en mängd nya termer, och att behärska 

denna terminologi. Irriterande nog menar filosofer sällan exakt samma sak med de termer de 

använder. ”Subjektiv” betyder nästan det motsatta hos Descartes, jämfört med hur resten av 

världen använder termen. Aristoteles använder termen ”substans” på ett otal olika sätt. Det 

finns åtminstone tre olika strider mellan ”internalister” och ”externalister”. (En, kanske två, i 

medvetandefilosofi, en i kunskapsteori och en i vetenskapsfilosofi. Det går utmärkt att vara 

internalist i ett av dessa avseenden utan att vara det i de övriga.) ”Realism” verkar kunna 

betyda lite av varje. Därför måste man ständigt arbeta för att begripa den terminologi som en 

viss filosof använder (och det är därför som även avancerade diskussioner mellan experter i så 

hög grad kan handla om hur en viss filosof använder en bestämd term). Uppslagsverk (se 

nedan) är ofta en bra plats att börja leta. 

 

Men filosofisk terminologi handlar inte bara om olika –ismer som inte har något med 

vardagens termer att göra. En stor del av filosofin handlar om begrepp som vi använder i 

vardagslag: kunskap, sanning, frihet, rättvisa, vad som är moraliskt rätt osv. Även här kan det 

filosofiska bruket skilja sig från det vardagliga – om det ens är alldeles klart vad som är det 

vardagliga bruket. 

 

Förstår man en filosofs terminologi är mycket vunnet, men det går sällan att bara snabbt 

plugga in några nyckeltermer för att förstå hur filosofen har tänkt. Man måste själv arbeta sig 

igenom terminologin för att begripa den. En lista med snabba ordförklaringar kan vara en bra 

första hjälp, men man ska inte tro att det är så mycket mer än det. 

Universitetsbiblioteket 

Vårt universitetsbibliotek (http://www.bibl.liu.se/?l=sv ) har en stor samling filosofiböcker 

och filosofiska tidskrifter, både i pappersform och elektroniskt. De hjälper också gärna till 

med litteratursökningar om ni vill ha tag i litteratur om något särskilt problem. Varje termin 

brukar biblioteket ordna en introduktion, där biblioteket och dess resurser presenteras. 

Annan litteratur och andra medier 

Uppslagsverk 

Som det sagts ovan är filosofiska termer viktiga, och omstridda inom ämnet. För en 

utomstående kan det se ut som om man mest strider om ord, men poängen är oftast 

substantiell – frågan vad man menar med till exempel ”realism” kan ta sig helt olika uttryck 

beroende på vad parterna lägger i termen. För att få en snabb inblick i hur en term ska förstås 

är uppslagsverken bra. 

 

Det är bra att vänja sig vid att ta reda på saker i olika filosofiska uppslagsverk. På svenska 

finns Filosofilexikonet från Forum. På engelska finns flera stora uppslagsverk: Routledge 

Encyclopedia of Philosophy i tio volymer (finns på UB, även som e-uppslagsbok som man 

kommer åt hemifrån) är bra, även Edwards Encyclopedia of Philosophy (8 volymer plus 

supplement, New York 1967) är bra, även om de femtio senaste årens filosofi förstås inte 

riktigt finns med där. Så stora uppslagsverk skaffar man sig väl knappast som student, men 

det finns flera kortare uppslagsböcker som kan rekommenderas: 

 

- The Cambridge Dictionary of Philosophy, red av Robert Audi 

http://www.bibl.liu.se/?l=sv


Studiehandledning 

Filosofi 

IKK, LiU 

6 

- Oxford Companion to Philosophy, red. av Ted Honderich 

- Oxford Dictionary of Philosophy, red. av Simon Blackburn 

- Concise Routledge Dictionary of Philosophy (en kortare version av de ovan nämnda tio 

volymerna). 

 

Routledge Encyclopedia of Philosophy finns alltså som e-uppslagsbok, åtkomlig via 

universitetsbibliotekets hemsida. Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(http://plato.stanford.edu/ ) är en öppet åtkomlig e-uppslagsbok i filosofi med långa artiklar 

som alla håller hög klass. Vill man veta mer om ett ämne brukar detta vara en bra plats att 

starta på. Två andra öppna internetbaserade uppslagsverk är Internet Encyclopedia of 

Philosophy (http://www.iep.utm.edu/ ) och Dictionary of the Philosophy of Mind 

(http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/ ). 

 

E-uppslagsverk hittar du här: http://www.bibl.liu.se/soka/e-uppslagsverk?l=sv : logga in via 

ditt LiU-ID. Välj länken Humaniora under rubriken E-uppslagsverk efter ämne. 

 

En sida som har korta förklaringar av saker som man kan stöta på vid läsningen kan man hitta 

här: 

 

 http://ethicalrealism.wordpress.com/philosophy-dictionary-glossary/  

 

Annan rekommenderad litteratur 

Här har vi listat några saker som vi inte kommer att ta upp till ingående granskning i någon 

specifik delkurs, men som vi tänker oss kunde vara lämpligt för en filosofistudent att arbeta 

med under första terminen. Dessa texter kommer alltså inte att tenteras, men föreläsarna kan 

mycket väl förutsätta att vissa av texterna är bekanta. 

 

Under terminen bör man ha läst minst tre av texterna på denna lista. 

• Några Platondialoger, till exempel Theaitetos, Menon, Parmenides, Staten 

• Descartes, Betraktelser över den första filosofin 

• Blackburn, Think 

• Russell, Filosofins problem 

• Berkeley, Three dialogues between Hylas and Philonous 

• Nagel, ”What is it like to be a bat?” 

• Hansson, S-O, Filosofisk verktygslåda 

• Priest, G., Logic. A very short introduction 

• Nietzsche, ”Om sanning i den utommoraliska meningen” 

• McGinn, C., ”Can we solve the mind-body problem?” 

• Sandel, M., Justice: What’s the right thing to do? 

• Searle, J., ”Medvetanden, hjärnor och program”, i Marc-Wogau, Filosofin genom 

tiderna. Efter 1950 

• Unger, P., Ignorance. The case for scepticism 

 

Ni får själva leta rätt på dessa böcker; sådana saker som utgivningsår och förlagsort är inte ens 

angivna här.  

 

http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/
http://www.bibl.liu.se/soka/e-uppslagsverk?l=sv
http://ethicalrealism.wordpress.com/philosophy-dictionary-glossary/


Studiehandledning 

Filosofi 

IKK, LiU 

7 

Tidskrifter 

Det finns en svensk tidskrift, Filosofisk tidskrift, som utkommer 4 ggr/år. Hemsida: 

http://www.bokforlagetthales.se/filosofisktidskrift/  

 

Det finns ett par engelskspråkiga filosofiska tidskrifter som i första hand riktar sig till lekmän, 

The Philosopher’s Magazine och Philosophy Now: 

 

The Philosopher’s Magazine, TPM, har hemsida: http://www.philosophersnet.com/  Den 

finns ibland i Pressbyrån. 

 

Philosophy Now har hemsida: http://philosophynow.org/  

 

Dessa tidskrifter är ganska billiga att prenumerera på. 

 

Så finns förstås ett stort antal mer professionellt inriktade filosofiska tidskrifter, där Analysis, 

Mind, Journal of Philosophy och Nous är några exempel. Universitetsbiblioteket har några i 

pappersform (gå till tidskriftsrummet), många i elektronisk form (klicka dig fram via 

http://www.bibl.liu.se/?l=sv ). Det kan vara intressant att se vad nu aktiva filosofer skriver 

om, men artiklarna kräver i allmänhet en hel del förkunskaper för att bli begripliga.  

 

Annat 

Epostlistan filosofen, som ger tips och aktuella fakta om filosofisk verksamhet i landet, når 

man via  

 

 http://www.tema.liu.se/filosofen/filosofenlistor.htm  

 

Denna lista är mest att betrakta som en anslagstavla med snabb information of filosofiska 

begivenheter. En del kortare frågor som kan besvaras snabbt finns också. Det finns även en 

diskussionslista, filosofen-D, som man hittar på samma adress. 

 

På radio finns Filosofiska Rummet i P1, på söndagar kl 17, med repriser på fredagskvällar. 

Programmets hemsida: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=793 . Där kan 

man också ladda ner gamla program. 

Filosofiska föreningen 

Filosofiska Föreningen håller möten med föredrag, diskussion och eftersits c:a en gång i 

månaden under terminstid. http://www.filosofiskaforeningen.se/  

http://www.bokforlagetthales.se/filosofisktidskrift/
http://www.philosophersnet.com/
http://philosophynow.org/
http://www.bibl.liu.se/?l=sv
http://www.tema.liu.se/filosofen/filosofenlistor.htm
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=793
http://www.filosofiskaforeningen.se/

