
Kursplan 
 
 
Vad är en människa? En kurs i filosofisk 
antropologi (7,5 hp) 
What Are Human Beings? A Course in Philosophical Anthropology (7.5 ECTS 
credits) 
 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: FILOSOFI 
Kurskod: 0030 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs förutsätter kursen att 
A-kursen, Introduktion i 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 avslutad kurs förväntas den studerande kunna 
§ redogöra för olika antropologiska begrepp: medvetenhet, frihet, ansvar, person, liv, 

kropp/själ, ande, kärlek, gemenskap, historicitet, tidsbundenhet, förnuft, vilja, död; 
§ visa sig förstå de speciella dragen i en materialistisk, biologistiskt, spiritualistisk och 

personalistisk antropologi; 
§ visa förmåga att argumentera för och värdera vissa antropologiska uppfattningar, t.ex. 

angående människans medvetenhet, frihet, personkaraktär, sociala och historiska 
beskaffenhet. 

 
Innehåll 
Så länge människan har funnits, har hon frågat sig vem hon är. Däri skiljer hon sig från 
djuren. I varje livsåskådning och religion förekommer element av en människosyn, som är en 
följd av människans reflexion över sig själv. Kursen är tänkt att ge en introduktion i olika 
antropologiska modeller. Men samtidigt utvecklar kursen de viktigaste dragen i en 
antropologi, som ser människan som en medveten och fri men samtidigt kropps- och 
tidsbunden person. Dessutom behandlas människan som man och kvinna och människans 
individuella, historiska, sociala, genetiska och kulturskapande särdrag. 
 
Undervisning och examination 
Lokal undervisning och examination 
Undervisning ges i form av föreläsningar och litteratur- och diskussionsseminarier. Kursen 
examineras genom aktivt deltagande i diskussionerna, ett sammanfattande skriftligt arbete och 
en muntlig tentamen. 



 
Undervisning och examination på halvdistans 
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med 
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår i varje delkurs. Undervisningen har 
formen av föreläsningar samt diskussionsövningar på nätet. Viss handledning kan ges per 
telefon. Kursen examineras genom aktivt deltagande i diskussionerna, ett sammanfattande 
skriftligt arbete och en muntlig tentamen. 
 
 
Litteratur 
Carls, Rainer, Människan – vem är hon? (Stockholm: Veritas 2002), 201 s. 
Ett eller två specialarbeten i filosofisk antropologi, valda i samråd med examinerande lärare. 
Texter tillhandahållna under kursens gång 
 
BREDVIDLÄSNING 
Buber, Martin, Jag och du (Ludvika: Dualis 1994), 176 s. 
Dennett, Daniel, Hjärnstormar (Nora: Nya Doxa 1992), 346 s. 
Fagerberg, Holsten, Själen och jaget: Ett idéhistoriskt perspektiv (Hedemora: Gidlunds 1997), 

200 s. 
Gärdenfors, Peter, Den meningssökande människan (Stockholm: Natur och kultur 2006), 

175 s. 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”. 
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