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Utbildningsområde

Humanistiska området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse:
- redogöra för sambanden mellan etik, människosyn och meningsfrågor
Färdigheter och förmåga:
- självständigt tillämpa centrala etiska teorier på aktuella etiska problem
- relatera tillägnade perspektiv på existentiella problem i samtiden
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- identifiera och avgränsa viktiga kulturövergripande frågor i samtiden

Kursens innehåll

Moment 0010, Etik, 7,5 högskolepoäng
Momentet presenterar redskap och arbetsmodeller för problembearbetning inom etikområdet.
Aktuella etiska problem inventeras och förs upp till diskussion. Sambanden mellan etik,
människosynsfrågor och meningsfrågor blir belysta.
Moment 0020, Människosyn, 7,5 högskolepoäng
Momentet behandlar människosyns- och meningsfrågor ur socialpsykologiska,
kulturfilosofiska och existentiella perspektiv. Frågor om postmateriella värden och

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

demokratifrågor tas upp till diskussion.
Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examinationsform

Hemtentamina och PM-uppgifter.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Etik

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Människosyn

7,5 hp

Betyg: AF
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