INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH
VETENSKAPSTEORI

LIB020 Filosofiska och psykologiska teorier om drömmar, 7,5
högskolepoäng
Philosophical and Psychological Theories of Dreaming, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2020-01-13 att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Teoretisk filosofi

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Liberal Arts

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för några centrala tillämpningar av skeptiska argument baserade på
drömmar,
• redogöra för några medvetandefilosofiskt intressanta egenskaper hos skilda
drömtillstånd,
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Färdigheter och förmåga

• resonera kring filosofiska problem rörande drömmar och drömtillstånd,
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• problematisera olika uppfattningar om drömmar och drömtillstånd och motivera sina
bedömningar av dessa uppfattningar.
Innehåll

Kursen behandlar dröm och drömtillstånd ur olika filosofiska perspektiv hämtade ur
såväl den samtida som den historiska filosofiska diskussionen.
Bland annat belyses drömmens olika psykologiska tillstånd och deras relevans för olika
medvetandefilosofiska frågor samt olika skeptiska scenarier som framförts för att
belägga någon filosofisk slutsats som t.ex. relativism eller avsaknad säker kunskap.
Även relevanta resultat, insikter och frågor från andra discipliner och områden (t.ex.
neurofysiologi, psykologi, skönlitteratur) tas i beaktande.

Former för undervisning

Föreläsningar och gruppövningar.
Undervisningsspråk: svenska
Kurslitteratur på engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Kursen examineras genom muntliga och/eller skriftliga prov.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på alla prov på kursen.
För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs betyget Väl Godkänd på prov som
motsvarar minst hälften av högskolepoängen för hela kursen (och betyget Godkänd på
övriga prov).

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat kursen ges möjlighet att anonymt framföra
erfarenheter av och synpunkter på denna i en kursvärdering. En sammanställning av
kursvärderingen och kursansvarig lärares reflektion tillgängliggörs för studenterna inom
rimlig tid efter kursslut. Nästa gång kursen ges presenteras sammanställningen och
eventuella genomförda åtgärder.
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