Kursplan

Simone Weil: Att handla uppmärksamt
Simone Weil: To act attentionally
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0232

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet
för kandidatexamen i teologi och filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion till
filosofi och teologi (30 hp) är fullgjord. När kursen ingår i utbildningsprogrammet för
kandidatexamen i filosofi bör även Allmän etik (7,5 hp) och Filosofins historia I-II (15 hp)
vara fullgjorda.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
§ på ett allmänt sätt kunna redogöra för stora delar av de tre verken Väntan på Gud, Personen
och det heliga och Att slå rot.
§ visa att han/hon förstår några av Simone Weils centrala begrepp och denna tänkares
biografi och samtid;
§ visa förmåga att argumentera kring några av de ståndpunkter som behandlas i Simone
Weils verk och kritiskt diskutera några olika förhållningssätt till dessa.

Innehåll
”Själens kraft består i att vara uppmärksam” skriver Simone Weil (1909–1943). För denna
franska 1900-talsfilosof utgör begreppet uppmärksamhet ett nyckelord för såväl handling som
kunskap. På ett originellt sätt förenar hon insikt med konkret arbete, skönhet med den bistra
och olyckliga verkligheten, politik med metafysik. Kursen är tänkt som en läskurs och utgår
främst från de svenska översättningarna Personen och det heliga, Väntan på Gud och Att slå
rot. Deltagarna får även möjlighet att bekanta sig med Simone Weils viktigaste filosofiska
begrepp och biografi.

Undervisning och examination
Lokal undervisning
Undervisningen ges i form av några få föreläsningar och seminarier. Läskurs innebär att fokus
ligger på deltagarnas läsning av hela verk och diskussionen av dessa. Examinationen sker dels
genom två PM (4-6 A4-sidor) inlämnade under kursens lopp, dels genom en muntlig
presentation under kursens gång. PM:en väger lika tungt i betygsättningen, dvs. varje del
räknas som 50 % av betyget (den muntliga uppgiften ger bara E eller F). Fortlöpande aktivt
deltagande i diskussionerna/seminarierna under kursens lopp fordras av alla deltagare.

Undervisning och examination på halvdistans
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår i kursen. I övrigt ges undervisningen via
nätet och har formen av några få föreläsningar och forumdiskussioner. Läskurs innebär att
fokus ligger på deltagarnas läsning av hela verk och diskussionen av dessa. Examinationen
sker dels genom två PM (4-6 A4-sidor) inlämnade under kursens lopp, dels genom en muntlig
presentation under kursens gång. PM:en väger lika tungt i betygsättningen, dvs. varje del
räknas som 50 % av betyget (den muntliga uppgiften ger bara E eller F). Fortlöpande aktivt
deltagande i diskussionerna/seminarierna under kursens lopp fordras av alla deltagare.
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