
 Kursplan 
 
 
Kroppen och kroppslighet (7,5 hp) 
The Body and Bodiliness (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: FILOSOFI 
Kurskod: 0334 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) 
är fullgjord. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  
 

• redogöra för några olika filosofiska synsätt på kropp och kroppslighet, från ett materialistiskt 
och ett dualistiskt perspektiv, samt förstå begreppet ”levd kropp”; 

• visa att han/hon förstår hur dessa synsätt historiskt hänger samman, samt hur och varför de 
skiljer sig åt; 

• kritiskt diskutera några olika förhållningssätt till den fenomenologiska tolkningen av kropp 
och kroppslighet; 

• diskutera kropp och kroppslighet ur samhällsteoretisk, etisk och estetisk synvinkel. 
 
Innehåll 
Kursen behandlar människans kroppslighet. Mot bakgrund av den filosofiska tradition som länge 
tolkat människans kropp i förhållande till något annat (form, själ, tanke, medvetande), med en 
objektifiering av kroppen som följd, undersöks varför och hur fenomenologin kastar om denna 
ordning. Kursen tar upp detta i relation till tänkare som bl.a. Maurice Merleau-Ponty och Michel 
Foucault. Hur förstår jag erfarenheten av att vara en kropp? Vad betyder det att vara en bebodd eller 
en levd kropp? Och hur förändras relationen till det kroppsliga om detta ses som någonting 
grundläggande hos mig själv? Vi undersöker även hur kroppens filosofi kan vara avgörande för 
förståelsen av etik, sociala och samhälleliga strukturer och estetik. 
 
 
 
 



Undervisning och examination 
Undervisning och examination på halvdistans  

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker dels muntligt under 
kursens gång genom aktivt deltagande i diskussioner och fora, samt genom en avslutande 
examinationsuppgift i form av en argumenterande text med utgångspunkt i ett självständigt 
formulerat problem och med omfattningen 3000 +/-500 ord. Slutbetyget baseras på det aktiva 
deltagandet (25 %) samt på den avslutande examinationsuppgiften (75 %). 
 
Litteratur 
Merleau-Ponty, Maurice, Kroppens fenomenologi. (Göteborg, Daidalos, 2018) 

Turner, Bryan S., The Body & Society. (London, Sage, 2008, tredje upplagan) 

Därtill kommer ett kompendium om ca 200 sidor (tillhandahålls digitalt via lärplattformen Moodle). 
 
Referenslitteratur: 
Bengtsson, Jan, Sammanflätningar. (Uddevalla, Daidalos, 2001) 

Routledge Handbook of Body Studies. (Ed. Bryan S. Turner, New York, Rouledge, 2012) 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  
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