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Etik med livsåskådningsvetenskap, 5 hp
Ethics and View of Life Studies, 5 ECTS

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Grundläggande behörighet till forskarutbildning (Högskoleförordningen, SFS 1993: 100) samt särskild
behörighet enligt allmän studieplan fastställd 2013-09-19.

Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk i forskarutbildningen.

Kursens lärandemål
Forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna
förklara grundläggande frågeställningar, teorier och begrepp inom normativ etik,
metaetik och livsåskådningsvetenskap
-

identifiera områden i välfärdssamhället som kan analyseras med hjälp av etiska och
livsåskådningsvetenskapliga teorier och begrepp.

Forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna
motivera och använda filosofisk metod för analys av etiska och
livsåskådningsvetenskapliga problemställningar inom området människan i
välfärdssamhället.
Forskarstuderande ska efter genomgången kurs kunna
kritiskt reflektera över etiska och livsåskådningsvetenskapliga problemsällningar inom
området människan i välfärdssamhället.

Kursens uppläggning
Kursen bedrivs som halv- eller heltidsstudier.

Kursens innehåll
De områden som behandlas i kursen är:
grundläggande etiska teorier
-

centrala etiska begrepp såsom autonomi, människovärde, rättvisa

-

socialetik

-

grundläggande begrepp inom livsåskådningsvetenskap

-

filosofisk metod.

Undervisningsformer
Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska och/eller
engelska.

Examination och betygssättning
Examinationen baseras på lärandemål. Betyg sätts enligt Högskoleförordningen (SFS 1993: 100). Betygsskalan
består av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget fastställs av en särskilt utsedd lärare (examinator).

Kursbevis

Forskarstuderande som har godkänt i kurs får på begäran kursbevis (SFS 1993: 100).

Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
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Litteraturlista
Bråkenhielm, C. R. (2009). Verklighetsbilder. Falun: Nya Doxa. (291 s.) (Valda delar).
Hansson, S. O. (2010). Verktygslära för filosofer (3 uppl.). Stockholm: Thales. (198 s.) (Valda delar).
Kymlicka, W. (2001). Contemporary political philosophy: An introduction (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
(497 s.) (Valda delar).
Shafer-Landau, R. (2014). The Fundamentals of ethics (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press. (400 s.) (Valda
delar).
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
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