
Kursplan 
 
 
Allmän etik (7,5 hp) 
Introduction to Ethics (7.5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: FILOSOFI 
Kurskod: 0202 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogram för 
kandidatexamen förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i teologi och filosofi (30 hp) är 
fullgjord. 
 
Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  

§ redogöra för innebörden av centrala etiska begrepp samt adekvat använda sig av dessa vid 
argumentation,  

§ redogöra för innebörden av metaetik, normativ etik och tillämpad etik, 
§ ange grundprinciperna för olika normativa teorier samt översiktligt förklara deras 

tillämpning vid etiska frågeställningar, 
§ identifiera vanligen framförda argument i aktuella etiska debattfrågor, 
§ analysera hållbarheten och relevansen i dessa argument för olika etiska ställningstaganden, 
§ argumentera skriftligt för ett etiskt ställningstagande med utgångspunkt i ett självständigt 

formulerat problem samt bemöta möjliga motargument. 

 
Innehåll 
Det finns ett stort intresse för etik inom exempelvis hälso- och sjukvård och politik. Med 
alltmer komplexa samhällsfrågor ställs höga krav på etisk kompetens på olika nivåer och i 
olika samhällssektorer. Etik förenklas i vissa kretsar till att enbart handla om bemötande och 
tolerans gentemot medmänniskor, vilket urvattnar etiken som filosofiskt ämne. Kursen syftar 
till att ge grundläggande kunskaper i etik, men ger även tillfälle till fördjupning i etisk 
argumentation och analys. Det senare kommer att direkt kunna tillämpas på aktuella etiska 
debattfrågor men även tidlösa frågor såsom: Vad innebär det att handla gott? Vad finns det för 
skäl till att handla moraliskt gott? Hur ska man bygga upp och försvara en moralisk 
övertygelse och när gäller det att inse att denna behöver omvärderas? 
 
Undervisning och examination 
Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker dels muntligt 
under kursens gång genom aktivt deltagande i seminarier (vid undervisning på halvdistans 
under två heldagsträffar) samt genom inlämnande av en avslutande examinationsuppgift i 



form av en argumenterande text med utgångspunkt i ett självständigt formulerat problem och 
med omfattningen 3000 +/- 500 ord. 
 
 
Litteratur 
Collste, Göran, Inledning till etiken, 4 uppl. (Studentlitteratur, 2019), 240 s. 

Statens medicinsk-etiska råd, Etik – en introduktion, 4:e upplagan (Norstedts Juridik AB, 2018). 
Finns även att ladda ner som pdf: http://www.smer.se/wp-content/uploads/2018/06/Etik.-En-
introduktion_WEB.pdf 

Tännsjö, Torbjörn, Grundbok i normativ etik, 2 uppl. (Thales, 2012), 175 s.  

 
Övrigt undervisningsmaterial i form av artiklar och andra texter tillhandahålls under kursens 

gång. 
 
 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”. 
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