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Kursbeskrivningar 
 
 
Arbete som jobb och som självförverkligande - om arbetets roller och mening, 5 sp (nätkurs) 
Snuttjobb, drömjobb, skitjobb, heltidsanställning, nollavtal, prekariat - vad talar vi om när vi pratar 
om arbete? Tvång, ovisshet eller frihet? Ett individuellt val eller samhälleliga strukturer? Livsstil, 
livsmening eller urholkande av mening? Målet med nätkursen ”Arbete som jobb och som 
självförverkligande – om arbetets roller och mening, 5 sp” är att skapa förståelse för arbetets ofta 
spänningsfulla roller i samhället och i våra liv.  
 
Arbete uppfattas i vår tid för det mesta som något entydigt gott, som en källa till frihet, oberoende 
och självförverkligande. I politiken är man i stort sett enig om att arbete är en bristvara och att målet 
är att skapa nya arbetsplatser. Men gräver man vidare finns det en mängd oenigheter och till och 
med konflikter som rör arbetets roller och mening. Dessa kontroverser kommer till uttryck i 
grundläggande frågor som rör arbete: vilken roll bör arbete spela i ett gott samhälle? Vad är gott 
arbete? Hur ser vi på en rättvis fördelning av arbete? Vilka arbeten behövs? De här kontroverserna 
kommer fram också i dagspolitiska dispyter, men det är inte alltid som de uppmärksammas som just 
kontroverser gällande arbetets roll. Kursen ger redskap för att förstå och ifrågasätta arbetets olika 
roller. En sådan förståelse handlar inte bara om arbete som ett enskilt fenomen. Lönearbete som vi 
känner det idag – ett fenomen som börjar luckras upp i form av olika typer av snuttjobb – är 
resultatet av en historisk utveckling där lönearbete så småningom etablerats som ett fundament i 
samhället. Idag är vi så gott som alla av oss, på ett sätt eller annat, beroende av avlönat arbete som 
formen för att förtjäna vårt uppehälle. Att arbetet fragmenteras i form av snuttjobb gör den 
enskildes beroende av avlönat arbete extra tydligt. Under kursen diskuterar vi vad detta beroende 
innebär och hur vi förhåller oss till det utifrån frågor om vad gott arbete är och hur vi ser på rättvisa. 
 
Genom textläsning, gruppdiskussioner och skrivuppgifter utvecklar deltagaren en förståelse  
av arbetets komplexa roller i vårt samhälle. Målet är att kursdeltagaren lär sig urskilja de  
huvudsakliga diskurser om arbete som finns idag och vilka huvudsakliga historiska utvecklingsdrag 
som kan skönjas. Deltagaren lär sig att ställa kritiska frågor om arbetets mening.  
 
Arbetsformer: Kursen är nätbaserad och består av fyra avsnitt inom vilket deltagaren utför 
diskussionsuppgifter och skrifliga uppgifter individuellt och i grupp. Kursen examineras genom en 
slutessä. 
 
 
 
Bioetik, 5 sp 
Vad är ett mänskligt liv? Vad är en mänsklig kropp? Vad betyder det att födas, leva, vara frisk, sjuk, 
vad betyder det att dö? Hur har frågor om samhälle, politik, teknologi, ekonomi, rättvisa, närhet och 
respekt betydelse inom hälsovården? Under kursens gång ser vi närmare på följande frågor:  
 
Under kursen går vi igenom följande teman:  
Introduktion till kursen: En kort genomgång av medicinens historia, anatomins historia och bioetikens 
historia.  
 
Individen och vården: Vad är hälsa? Är hälsa, sjukdom och död individuella fysiska tillstånd? Eller 
inbegriper dessa begrepp ett ansvar att visa omsorg mot andra människor? Hur är frågor om respekt, 
närhet och sårbarhet en del av hur vi förstår begreppen hälsa, sjukdom och död?  



Sjukdom som erfarenhet: Hur påverkar sjukdom som erfarenhet vår förståelse av begreppen hälsa 
och vård? Hur formas upplevelser av sjukdom i förhållande till det samhälle vi lever i?  
Det allmänna bästa och individen: Hur kommer nyttotänkande till uttryck inom hälsovården och 
inom medicinsk forskning? Vad betyder det att prioritera inom hälsovården?  
Hälsovård och kultur: Hur påverkar kulturella skillnader etiska frågor inom hälsovården?  
Vilken är relationen mellan dagens alltmer globaliserade värld och den växande mängden diagnoser?  
Diskriminering och bioetik: Vad är en normal kropp? Vi diskuterar olika former av diskriminering och  
stigmatisering i förhållande till sjukdom, ålderdom och handikapp. Hur påverkar fattigdom tillgången 
till en god och rättvis vård?  
Feministiska perspektiv: Vi diskuterar hur den kvinnliga kroppen medikaliserats under 1900 talet.  
Ålderdom: Vad betyder det att åldras? Är en gammal kropp en normal kropp?  
Döden: Vad betyder det att tala om döden? Vad betyder det att sörja?  
Teknologi och medicinsk forskning: Hur påverkar teknologins utveckling etiska frågor inom 
hälsovården? Hur påverkas vår syn på hälsa, sjukdom och död? Vi diskuterar bland annat 
organdonationer, stamcellsforskning, genetiska test och biobanker.  
Ekonomi och hälsovård: Vilken är relationen mellan medicinsk forskning och patentering av  
mediciner? Hur påverkas dagens vårdarbete av det ökade trycket på ekonomisk effektivitet?  
Vad menas med god vård? Har de låga lönenivåerna för kvinnodominerade yrken inom  
hälsovården präglats av vissa filosofiska synsätt? 
 
Arbetssätt: Föreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturläsning  
Litteratur: Litteraturen kommer att finnas tillgänglig då kursen börjar.  
Examination: hemtentamen eller uppsats. 
 
 
Kroppens filosofi (5 sp) 20 h 
Den mänskliga kroppen har omgärdats av en mängd ideologiska och vetenskapliga  
föreställningar. I den här kursen kommer vi att se närmare på hur en individualistisk och  
mekanistisk bild av människokroppen vuxit fram inom både det naturvetenskapliga,  
filosofiska och samhälleliga tänkandet kring kroppen. Vi diskuterar hur vår kroppslighet får  
mening i ett delat liv med andra, och hur olika moraliska frågor aktualiseras i diskussioner om  
kroppen.  
Vi närmar oss denna tematik genom att behandla frågor som:  
-Vilken innebörd har intresset för anatomi och dissekering av kroppen haft för den vetenskapliga 
synen på kroppen?  
-Vad kunde en rent materialistisk beskrivning av kroppen vara?  
-Vad betyder det att röra sig, göra saker, att bli skicklig på att hantera något? Är kroppen en maskin vi 
använder?  
-Vilken roll har kroppsligheten i vår relation till andra människor och i vår förståelse av oss själva?  
-Hur ska vi förstå sådant som smärta, sjukdom och död? Är dessa rent fysiologiska, skeenden? Hur 
kommer moraliska frågor in här?  
-Vilken är relationen mellan kropp, språk och politik? Hur talar, talar vi inte, och undviker vi att tala 
om våld?  
-Spelar det en roll om vi är kvinnor eller män i vår förståelse av kroppen?  
-Hur kommer frågor om rasism fram i våra sätt att tala om kroppslighet och naturlighet?  
Studieformer: Föreläsningar, gruppdiskussioner och litteraturläsning  
Examination: Hemtentamen eller uppsats  
Litteratur: enligt examinators anvisningar 
 
 
Emotioner (5 sp) 15 h 
Kursen behandlar centrala problem och frågeställningar i både äldre och modernare filosofers  



syn på känslor. Vi ser bl.a. närmare på stoikerna, René Descartes och Adam Smiths syn på  
sådant som vrede, rädsla, glädje, ångest, sorg, smärta, medlidande m.m. Också modernare  
filosofer så som Peter Goldie, Martha Nussbaum och Ludwig Wittgenstein diskuteras. 
 
Vad betyder det att styras av sina känslor, att kontrollera sina känslor eller att kämpa mot sina  
känslor? Vad betyder det att tappa besinningen av ilska eller att kämpa mot sin rädsla? Ibland  
ansvarar man för sina känslor, ibland inte. Varför? Vilken är relationen mellan känsla och förnuft? 
Vilken är relationen mellan kropp och känsla? Är rädsla, vrede, sorg, avundsjuka, kärlek kroppsliga 
reaktioner eller är de uttryck för förståelse? Hur förstår vi andra människors känslor? Kursen 
behandlar centrala filosofiska frågeställningar kring känslor. Vi ser i samband med detta också 
närmare på både äldre och modernare filosofers tankar kring känslor.  
 
Arbetssätt och examination: Föreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturläsning. För att få kursen 
godkänd, bör du skriva en uppsats på 10 -15 sidor om ett tema som du kommer överens om 
tillsammans med läraren. Förslag på uppsatsrubriker ges i slutet av kursen. 
Litteratur: anges vid kursstart 
 
 
Introduktion till filosofin, 5 sp 
Filosofins uppgifter: en undersökning av olika former för mänskligt tänkande, kunskap och  
värderingar, deras natur och villkor. Filosofins egenart: hur skiljer sig filosofins metod från  
vetenskapernas? Som exempel på filosofiska problem diskuteras frågor som: finns det  
objektiva sanningar? Har människan en fri vilja? Kan våra känslor och upplevelser återföras  
på fysiska skeenden? Kan datorer ha medvetande? Vad är språk, konst, moral? 
 
Filosofins historia, äldre delen, 5 sp 
Kursen behandlar centrala gestalter i antikens och medeltidens filosofi, deras åsikter om  
metafysiska och kunskapsteoretiska frågor, om människans själsliv, samhället och etiken. Ett  
urval originaltexter ur den relevanta perioden tenteras i samband med kursen. 
 
Filosofin historia, nyare delen, 5 sp 
Kursen behandlar centrala gestalter i filosofin från och med renässansen. Ett urval originaltexter ur 
den relevanta perioden tenteras i samband med kursen. 
 
Moralfilosofi, 5 sp 
Kursen ger en introduktion till filosofiska diskussioner angående moral, samhälle och politik. I 
samband med kursen avläggs relevanta originaltexter. 
 
Kunskap och logik, 5 sp 
Kursen ger en introduktion till centrala kunskapsteoretiska frågor, uppfattningar och begrepp.  
Den ger dessutom grundläggande färdigheter i formell  
logik. 


