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INLEDNING  
 
Kunskapsmål 
• Känna till samtida teoribildning inom semantik och pragmatik med inriktning på dels 
mening och referens, dels kommunikation och förståelse 
• Kunna redogöra för centrala språkfilosofiska problem och deras vanligaste lösningar 
 
Färdighetsmål 
• Ha förmåga att tillämpa språkfilosofiska argument och distinktioner på konkreta 
frågeställningar 
• Ha förmåga att avgöra om och hur språkfilosofiska teoretiska antaganden påverkar filosofisk 
problemlösning och metod i enskilda fall, inom bl a metafysik och kunskaps- och 
vetenskapsteori 
 

 

 

språkfilosofin 

studerar språket som sådant: allmängiltiga egenskaper som är 

utmärkande för varje naturligt språk oberoende av tid och rum 

 

identifierar och beskriver det naturliga språkets grunder och 

förutsättningar 

 

två sätt att kunna ett språk    

att ha kunskap om språket (knowing that) 

att kunna använda språket (knowing how) 
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empiriska data som en språkfilosofisk teori bör förklara (Lycan 4) 

 

 

a) språkliga uttryck är meningsbärande 

- varje ord har en bestämd mening  

- en följd av ord kan bilda en meningsfull helhet 

- enskilda ord har mening oberoende av helheten 

- en kompetent talare kan både producera (egna) och förstå (andras) 

satser som talaren inte stött på tidigare 

 

 

b) språk är systematiska 

’system’?  

språket omfattar en mängd regler som bestämmer* hur olika sorters 

uttryck bör användas för att användningen ska vara förståelig  

 

*beskriver eller föreskriver? är syntax deskriptiv eller preskriptiv? 
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MENINGSTEORI eller SEMANTIK (Lycan 7, 59)  

Semantiken undersöker hur uttryck har mening 

Hur tillordnas mening till uttryck?  

Hur bidrar enkla uttryck till satsmening?  

t ex genom att stå för ett objekt; uttrycka en idé; utgöra ett beteende; 

...  

Vad är mening? ”the metaphysics of meaning” 

 

 

REFERENSTEORI (Lycan 7, 59) 

Vilka uttryck refererar? 

Hur refererar uttryck? dvs. Hur hänvisar uttrycket till, eller pekar ut, 

den ickespråkliga entitet som uttrycket handlar om?  

 

Vad bestämmer att ett visst objekt är bärare av ett egennamn? 

t ex att det finns en kausal länk mellan egennamn och objekt; att 

meningen hos egennamnet bestämmer dess referens, ...  

 

 

MENINGSTEORI OCH REFERENSTEORI ÄR OBEROENDE AV  

VARANDRA 
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TVÅ CENTRALA FRÅGOR  

att ha i åtanke under kursens gång 

 

VILKEN ÄR DEN MINSTA MENINGSBÄRANDE ENHETEN? 

t ex ord, sammansatta uttryck, (fullständiga) satser, sammansatta 

satser, språket som helhet 

  

MENINGSATOMISM  

meningen hos enkla uttryck är primär 

 

meningen hos sammansatta språkliga uttryck bildas från meningen hos 

enkla uttryck 

 

MENINGSHOLISM 

meningen hos sammansatta uttryck är primär 

 

meningen hos enkla uttryck bestäms genom analys av meningen hos 

sammansatta uttryck 

 

VILKEN ÄR SANNINGSVÄRDESBÄRAREN? 

t ex proposition, påstående, yttrande 

 

 

 

 


