Humanistiska och teologiska fakulteterna

FPRB04, Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, 7,5
högskolepoäng
Practical Philosophy: History of Moral Philosophy, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-05-18 att gälla från och med 201505-18, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Praktisk filosofi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några frågeställningar, teorier och begrepp inom
moralfilosofins historia
• kunna översiktligt beskriva viktiga historiska moralfilosofer vars tänkande har
betydelse för hur moralfilosofin bedrivs idag
• kunna översiktligt beskriva och redogöra för viktiga positioner inom etiken

Färdighet och förmåga
• kunna använda några av den praktiska filosofins arbetsmetoder i muntlig och
skriftlig framställning
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• på ett grundläggande sätt kunna förhålla sig till och argumentera kring såväl
egna som andras ställningstaganden i frågor om rätt, fel, ont och gott

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt reflektera kring normer, värderingar och människans roll i världen.

Kursens innehåll
I kursen introduceras den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder inom
moralfilosofin. Frågor om värderingars och handlingars ställning är centrala. Ett antal
viktiga historiska moralfilosofers teorier presenteras och analyseras. I kursen belyses
metoder för argumentation och kritiskt tänkande i relation till de olika moralfilosofiska
sakfrågorna.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom en salsskrivning.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Denna kurs ersätter kursen FPRB03.
2. Denna kurs utgör även en delkurs inom kursen FPRA11. Poängen kan bara
tillgodoräknas en gång i examen.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Kursen ges vid Filosofiska institutionen, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen FPRB04, Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia
Gäller från H15
1501 Moralfilosofins Historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

