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”Guiden” till momentet om kunskap, skepticism, sanning, 
vetenskap, goda skäl, och sånt 

Övergripande fråga Viktiga insikter, begrepp, och teorier att erövra (vissa 
närliggande saker kan tillkomma) 

Exempel på färdigheter som man kan uppvisa inom denna fråga:  

Vad är det för 
skillnad på praktisk 
och teoretisk 
kunskap? 

• Praktisk kunskap 
• Teoretisk kunskap 

• Använda begreppen praktisk och teoretisk kunskap för att 
jämföra och sortera olika typer av expertis 

• Identifiera och analysera skillnader mellan praktisk och 
teoretisk kunskap 

• … 
Hur kan man 
definiera kunskap? 

• Den klassiska definitionen av kunskap 
• Begreppet definition (nödvändiga och tillräckliga 

villkor) 

• Redogöra för den klassiska definitionen av kunskap 
• Tillämpa den klassiska definitionen av kunskap för att bedöma 

vem som har kunskap och inte 
• Förklara skillnaden mellan kunskap och okunskap genom att 

tillämpa begreppen sanning, tro, och berättigande, med en 
tydlig förståelse för skillnaderna mellan dessa tre 

• Använda begreppen nödvändiga och tillräckliga villkor för att 
förklara den klassiska definitionen av kunskap 

• Identifiera och analysera filosofiska och språkliga problem kring 
att definiera kunskap, kanske främst svårigheter kring att 
avgöra huruvida någon är berättigad (har goda skäl) att tro X 

• … 
Är sanning något 
objektivt, och vad 
betyder det? 

• Sanning som nödvändigt men ej tillräckligt för 
kunskap 

• Objektiv sanning som sanning oberoende av tro 
• ”Sant för mig” kontra objektiv sanning 

• Förstå och tillämpa Wikforss definition av objektiv sanning 
• Försvara egna ställningstaganden angående objektiv sanning, 

exempelvis angående om det finns objektiva sanningar inom 
värdefrågor  

• Förklara skillnaden mellan kunskap och övertygelse, eller 
kunskap och sann tro, med exempel 
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• Resonera om vilka sanningar som kan tänkas vara subjektiva, 
med för- och motargument  

• … 
Hur hänger kunskap 
ihop med goda skäl 
och vad är goda 
skäl? 

• Begreppet berättigande / rättfärdigande som tro 
baserad på goda skäl 

• Svårigheter med att definiera begreppet 
• Svårigheter med att tillämpa begreppet – vem har 

goda skäl? 

• Diskutera vad begrepp som rättfärdigande och goda skäl 
egentligen innebär 

• Redogöra för och diskutera skillnader mellan olika sätt att nå 
kunskap (kunskap från sinnena, från andras vittnesmål, egna 
slutledningar, …), exempelvis skillnader i tillförlitlighet  

Vad finns det för 
skäl eller argument 
för att tvivla på 
nästan allt? 

• Global och lokal skepticism 
• Skeptiska argument – speciellt Nagels 

o Nagels tankar om cirkelresonemang 
o Nagels tre övergripande frågor (är 

skepticismen meningsfull, kan man 
motbevisa den, och är det OK att ”köra på 
som vanligt” även om man inte kan 
motbevisa den?) 

• (Agrippas trilemma – speciellt cirkularitetslemmat 
– hänger ihop med Nagels tankar om 
cirkelresonemang) 

• Redogöra för vad ett skeptiskt argument är och förklara 
enskilda skeptiska argument på ett fördjupat sätt 

• Förklara Nagels tre frågor, deras betydelse, och varför de är 
svåra att besvara 

• Förklara delar av Nagels resonemang om skepticismen 
• Försvara en egen ståndpunkt angående skepticismen eller om 

Nagels resonemang, utifrån relevanta begrepp som 
berättigande, goda skäl, cirkelargument, relevans, osv. 

• Redogöra för skillnaden mellan global och lokal skepticism 
• … 

Vad är vetenskap 
och hur når man 
kunskap inom 
vetenskapen? 

• Hypotesbildning och hypotesprövning 
• Induktion 
• Hypotetisk-deduktiv metod 
• Mått på kvalitet inom vetenskaplig forskning: 

validitet, reliabilitet, och frågor om urval, 
vetenskapskommunikation, och hypotesernas 
klarhet och prövbarhet. 

• Förklara vetenskaplig praxis genom att ge och identifiera 
exempel på hypotesbildning och hypotesprövning 

• Förklara och ge exempel på induktion 
• Identifiera fall där hypotetisk-deduktiv används 
• Undvika missförstånd angående vetenskaplig konsensus kontra 

objektiv sanning,  
• Resonera om möjliga och rimliga hypoteser som kan bildas 

utifrån observationer 
• Resonera om möjliga och rimliga sätt att pröva en hypotes. 
• Diskutera huruvida hypotetisk-deduktiv metod används i en viss 

situation eller vetenskap 
• … 

 


