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   Kursplan 
 

 

Analytisk filosofi under 1900-talet (7,5 hp) 
20th Century Analytical Philosophy (7.5 ECTS credits) 

 
Nivå: Grundläggande nivå 

Ämnesområde: FILOSOFI 

Kurskod: 0188 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs förutsätter kursen normalt 

att A–kursen, Introduktion i filosofi och teologi (30 hp), är fullgjord. Av kursdeltagare som 

genomgår kursen som fristående kurs förväntas motsvarande förkunskaper i filosofi. 

 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 

 redogöra för den analytiska filosofins utveckling under 1900-talet inbegripande några av 

dess centrala personer och teman; 

 visa att han/hon förstår den filosofihistoriska kontexten och scenen för den analytiska 

filosofin under 1900-talet; 

 visa förmåga att kritiskt argumentera kring och värdera olika ståndpunkter som intogs inom 

den analytiska filosofin under 1900-talet. 

 

Innehåll 
Den analytiska filosofin intog en dominerande ställning under hela 1900-talet i hela den 

anglosaxiska världen liksom, inte minst från mitten av århundradet, i de skandinaviska 

länderna. Den analytiska filosofin under 1900-talet präglades av en närhet till 

naturvetenskaperna, och satte formella analyser och empiriska metoder högt. I kursen ges en 

genomgång av den analytiska filosofins utveckling, från Gottlob Freges dagar fram till vår 

egen tid. Särskild tonvikt läggs därvid på läsningen av och reflekterandet kring de analytiska 

filosofernas egna texter. 

 

Undervisning och examination 
Undervisningen har formen av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen har 

formen av en PM (8–10 A4-sidor). 

 

Litteratur 
von Wright, Georg Henrik, Logik, filosofi och språk (Nora: Nya Doxa, 1993) 

Marc-Wogau, Konrad (red.), Filosofin genom tiderna: 1900-talet: Före 1950 (Stockholm: Thales, 

2010) 

Marc-Wogau, Konrad et al. (red.), Filosofin genom tiderna: 1900-talet: Efter 1950 (Stockholm: 

Thales, 2008) 

 

Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser” 
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