Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH66, One World, One Morality, 7,5 högskolepoäng
One World, One Morality, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-09-19 att gälla från och med
2012-09-19, vårterminen 2013.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera och redogöra för några centrala etiska teorier som
konsekventialism, kantianism, feministisk omsorgsetik,
• kunna översiktligt beskriva några historiska och samtida filosofiska riktningar som
har betydelse för hur moralfilosofi bedrivs idag inom den s.k. analytiska
traditionen,
• kunna förklara några etiska central begrepp som subjektivism och objektivism,
• kunna redogöra för några olika förklaringsmodeller för moraliska värderingar,
som relativism och absolutism,
• kunna beskriva några klassiska dygder och laster,
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Färdighet och förmåga
• kunna sammanfatta vad som talar för och emot några viktiga etiska positioner,
som t.ex utilitarism och dygdeetik, samt kunna särskilja etiska värdeutsagor från
empiriska utsagor,
• kunna tillämpa den praktiska filosofins arbetsmetoder och indelningen mellan
metaetik, etisk teori och tillämpad etik,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna argumentera muntligt såväl som skriftligt för några moraliska värderingar,
• kunna ifrågasätta såväl de egna som omvärldens ställningstagande i frågor om
rätt, fel, ont och gott.

Kursens innehåll
Kursen One world, One Morality är en introduktionskurs på 7,5 hp inom ämnet
praktisk filosofi. I kursen tydliggörs den fundamentala roll som moralfrågor har inom
en stor mängd områden på ett såväl individuellt som samhälleligt plan. Kursen ger en
historisk bakgrund till några klassiska etiska teorier, som utilitarism, kontraktsteorier
och dygdeetik, samt lyfter fram nyare feministiska omsorgsteorier. Kursen presenterar
några olika teoretiska verktyg som används för att hantera frågor om vad som är rätt
och fel, gott och ont.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Kursens examination
Följande examinationsformer förekommer: en skriftlig tentamen
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke-godkänt resultat betecknas med Underkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
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1. Denna kurs ersätter kursen SASH36.
2. 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.
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Prov/moment för kursen SASH66, One World, One Morality
Gäller från V13
1201 One World, One Morality, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

