Kursplan

Fördjupningskurs i etik (7,5 hp)
Advanced Course in Moral Philosophy (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0034

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B 1. Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att
kurserna Introduktion till filosofin (7,5 hp) och Allmän etik (7,5 hp) är fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
 kunna redogöra för och kritiskt bedöma olika uppfattningar om hur moraliska omdömen
kan berättigas, olika uppfattningar om värdens objektivitet och olika teorier om vad som
kännetecknar en rätt handling;
 kunna redogöra för och diskutera etiska modeller inom nutida kristen teologi och förstå
sambandet mellan dem och allmänna moralfilosofiska ställningstaganden;
 förstå och kunna analytiskt tillämpa skillnaden mellan metaetik, deskriptiv etik, normativ
etik och tillämpad etik;
 visa god förmåga att självständigt analysera etisk argumentering.

Innehåll
Kursen ger fördjupad färdighet i att filosofiskt reflektera över etiska problem. Skillnaden
mellan metaetik, deskriptiv etik, normativ etik och tillämpad etik uppmärksammas. Olika
teorier om hur moraliska omdömen kan berättigas, olika uppfattningar om värdens
objektivitet och olika teorier om vad som kännetecknar en rätt handling analyseras. Under
kursens lopp studeras också olika etiska modeller inom nutida kristen teologi. Vidare
diskuteras frågor som gäller hur etisk konsistens kan uppnås och hur en kristen etik kan eller
bör förhålla sig till de utmaningar som möter inom postmodern filosofi.

Undervisning och examination
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker dels fortlöpande
genom aktivt deltagande i seminarierna och skriftligt genom inlämnande av ett PM à 4–6
A4-sidor, dels genom en muntlig eller skriftlig tentamen vid kursens slut.

Litteratur
Aids, Ethics & Religion. Ed. Kenneth R. Overberg (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books 1994),
284 s.

Budziszewski, Janusz, Written on the Heart: The Case for Natural Law (Downers Grove, Il.:
InterVarsity Press 1997), 240 s.
Häring, Bernard, Medical Ethics. 3rd rev. edn (Boston, Mass.: Daughters of St Paul 1991),
254 s.
Nussbaum, Martha C., Kvinnors liv och social rättvisa: Ett försvar för universella värden
(Göteborg: Daidalos 2002), 356 s., urval c:a 250 s. enligt anvisning vid kursstart
Artiklar c:a 150 s. enligt anvisning vid kursstart
Delar av litteraturen kan bytas ut i samråd med examinerande lärare för att tillgodose
önskemål om specialisering på bestämda områden inom moralfilosofin.
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