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Kvalitetsrapport: kurser i tillämpad etik på magisternivå 
 
Basdata: Kurser i tillämpad etik på magisternivå  
Vid Centrum för tillämpad etik (CTE) ges 6 kurser i tillämpad etik på magisternivå. Dessa kurser 
är fristående kurser som kan läsas utan särskilda bakgrundskunskaper i filosofi eller etik. 
Sammantaget täcker dessa kurser in centrala områden av det breda fältet tillämpad etik. Sett 
ur ett nationellt perspektiv är flertalet av dessa kurser unika t ex ”Globalization and Global 
Justice”, ”Animal and Environmental Ethics”, ”Ethical Theory and Moral Practice” och ”Ethics 
and Migration”. 
 
Ämnesbakgrund 
Tillämpad etik 
Den tillämpade etiken har sin ämnesbas i moralfilosofi och etik men kräver också kunskaper 
inom etikens tillämpningsområden. Tillämpad etik är till sin natur tvärvetenskaplig och 
förutsätter kontakt med andra ämnesområden och praktiker. CTEs kurser i tillämpad etik 
syftar till att de studerande ska förvärva kunskaper om tillämpad etik, etisk teori och fördjupad 
kunskap om något etiskt tillämpningsområde. CTEs kurser fokuserar centrala inriktningar 
inom det breda forskningsfältet tillämpad etik såsom biomedicinsk etik, migrationens etik, 
globaliseringens etik och ger studenterna djup så väl som bredd. Länkar till aktuella 
utbildningsplaner/kursplaner (fristående kurs).  
 
Ethical Theory and Moral Practice  https://liu.se/studieinfo/kurs/721a47/ht-2018 
 
Social and Political Ethics  https://liu.se/utbildning/kurs/721a49 
 
Globalization and Global Justice https://liu.se/utbildning/kurs/721a50 
 
Ethics and Migration http://kdb-5.liu.se/liu/fil/kp_detail_print_en.lasso?&ID=2018952 
 
Environmental and Animal Ethics https://liu.se/studieinfo/kurs/721a53/vt-2018 
 
Biomedical Ethics https://liu.se/studieinfo/kurs/721a52/vt-2018 
 
Inom dessa kurser får studenterna både kunskap om teori som de facto tillämpas, 
tillämpningsområden och konkreta tillämpningar. Mötet med ett flertal metodtraditioner 
säkerställer ett brett kunnande om och förståelse för metod hos de studerande. Sammantaget 
ger de olika kurserna i tillämpad etik en god överblick av det breda fältet tillämpad etik och 
studenterna ett brett kunnande om hur etisk teori kan tillämpas. De studerande får kunskap 
om etiska problem och metoder inom olika områden av den tillämpade etiken i och med att 
kurserna fokuserar etablerade tillämpningsområden: globaliseringens etiska implikationer, 
etiska problem i relation till migration, biomedicinsk etik, natur och djuretik liksom 
samhällsförvaltning och administration. Kurserna i tillämpad etik rymmer både klassiska fält 
av den tillämpade etiken som biomedicinsk etik och nytillkomna- och mycket aktuella 
områden som migrationens etik. Inom samtliga kurser diskuteras etiska implikationer utifrån 
konkreta fallbeskrivningar och/eller problem.  
 
Lärandeaktiviteter 

https://liu.se/studieinfo/kurs/721a47/ht-2018
https://liu.se/utbildning/kurs/721a49
https://liu.se/studieinfo/kurs/721a53/vt-2018
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De lärandeaktiviteter som används inom kurserna är: föreläsningar med interaktiva inslag, 
primärt lärarledda men även studentledda obligatoriska seminarier, grupparbeten, debatter, 
redovisningar i muntlig och skriftlig form, olika analys/skrivuppgifter, granskning av 
medstudents skrivuppgifter. Obligatoriska seminarier är centralt ett inslag i samtliga kurser. 
Seminarierna föregås i samtliga kurser av förberedelseuppgifter, individuella eller gruppvisa 
som redovisas skriftligt och/eller muntligt. Genom seminarierna tränas studenterna i att 
formulera problem och även i att föreslå lösningar på problem med stöd i normativ etisk teori 
och i argumentationsteori som en metod för att bedriva etisk/filosofisk analys. Individuella 
skrivuppgifter i form av uppsatser (ca 8 sidor) är den vanligaste examinationsformen på 
delkurserna men inom kursen ”Social and Political Ethics” förekommer även kortare ”position 
papers” om 2 sidor. En examinerande skriftlig hemuppgift förekommer inom ”Globalization 
and Global Justice”. Inom ”Biomedial ethics” ska studenterna skriva referat av ett antal 
vetenskapliga artiklar liksom skriva fram ett policyförslag för ett konkret biomedicinskt 
problem. För närvarande förekommer inte salstentor i någon kurs men har tillämpats på 
kurserna ”Social and Political Ethics” och ”Globalization and Global Justice”.  

Måluppfyllelse 

Det gäller för alla kurser att examinationsformen kopplas till och motiveras utifrån kursmålen. 
Konstruktiv länkning (Constructive-alignment) används som metod för att säkerställa en röd 
tråd mellan examensmål, lärandemål och examinationsformer. Den undervisning som bedrivs 
utgår från kursplanens lärandemål och syftar till att systematiskt förbereda studenterna för 
examination och medvetandegöra dem om de krav som lärare utgår ifrån för att de ska kunna 
planera och styra sitt lärande. Examinationsformer väljs så att dessa stödjer lärandemål och 
examensmål så gott som möjligt. Vi arbetar med att skapa tydlighet kring kursmål och 
nationella examensmål, examinationsformer och bedömningsgrunder. Kursansvariga lärare 
arbetar med att kommunicera till studenterna hur olika lärandeaktiviteter hänger ihop och 
vad de syftar till. Den bedömningsgrund som från och med HT18 används för att värdera 
studenters skriftliga arbetsuppgifter tar sin utgångspunkt i Högskoleförordningens 
examensmål och visar på olika aspektområden som ska uppfyllas för vart och ett av dessa mål 
(se: matris i Appendix I). Ett dokument som anger samtliga aspekter som bedöms, hur dessa 
vägs samman och vad som krävs i termer av poäng per aspektområde för olika ECTS betyg 
kommuniceras av lärare vid kursstart och finns för studenterna att tillgå i LISAM. Varje 
delområde exemplifieras för att studenterna ska förstå vad som kännetecknar en väl utförd 
uppgift och vad som efterfrågas. Samtliga kurser introduceras genom att läraren visar på 
kursmålen och hur dessa svarar mot nationella lärandemål genom att hen kommunicerar 
inom vilka moment (lärandeaktiviteter) som dessa mål realiseras och hur dessa mål 
examineras. Det framgår därigenom att studenternas prestationer bedöms utifrån samtliga 
examensmål. Läraren beskriver arbetsformer och examinationsformer och hur dessa svarar 
mot kursens mål liksom mot nationella examensmål. En viktig vidareutveckling av CTEs kurser 
i tillämpad etik på kandidatnivå som påbörjats HT17/VT18 är en harmoniering av 
bedömningskriterier. Dessa kommer från och med HT18 att se likadana ut för samtliga kurser. 
Denna förändring genomförs i samband med att samtliga tidiga lärare utom en slutar vid CTE 
 
Mål 
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1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick 
över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete 
1 a. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet 
1 b. överblick över området 
1.c visa fördjupade kunskaper inom vissa delar av området 
1 d visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
 

Course 1a 1b 1c 1d 

Ethical Theory and Moral Practice 3 3 3 3 
Social and Political Ethics 3 3 3 3 
Globalization and Global justice 3 3 3 3 
Ethics and Migration 3 3 3 3 
Animal and Environmental Ethics 3 3 3 3 
Biomedical Ethics 3 3 3 3 

Samtliga kurser uppfyller i hög grad målen avseende kunskap och förståelse. De huvudsakliga 
läraktiviteterna är föreläsningar, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter (med 
varierande form och innehåll). Föreläsningarna är centrala i det att de introducerar och 
förklarar grundläggande begrepp och teorier. Begrepp och teorier exemplifieras och 
kontextualiseras av föreläsaren. Studenterna får en överblick av det område av tillämpad etik 
som kursen berör i det att de introduceras till aktuella diskussioner inom detta område liksom 
till metod som används av ledande teoretiker i fält (vilket kan inkludera lärarnas publikationer) 
för att ”hantera” problem av etisk karaktär. Föreläsningar rymmer ofta diskussioner i små 
grupper vilket stimulerar studenterna till att ta ställning i konkreta fall och tränar dem i att ge 
argument. En djupare förståelse för dessa teorier får studenterna genom seminarierna som 
erbjuder träning i att muntligt och skriftligt analysera teori och argumentera för en ståndpunkt 
utifrån vissa teoretiska utgångspunkter. Studenterna får också en djupare förståelse i det att 
de självständigt fördjupar sig i ett individuellt arbete. 
 
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE INOM HUVUDOMRÅDET TILLÄMPAD ETIK:  
Inom denna kurs introduceras normativ etisk teori och filosofisk metod. Studenterna får 
träning i att systematiskt analysera och bedöma etiska implikationer av specifika företeelser 
och i att ta ställning till komplexa problem utifrån vissa teoretiska utgångspunkter. De lär sig 
även att kritiskt reflektera över och värdera de normativa etiska teorierna, exempelvis utifrån 
deras handlingsvägledande förmåga. Studenterna introduceras till aktuella diskussioner inom 
det breda fältet tillämpad etik liksom till metod som används av ledande teoretiker i fält för 
att ”hantera” dessa problem. Exempelvis analyseras etiska implikationer av Informations- och 
Kommunikationsteknologi med hjälp av olika normativa etiska teorier liksom huruvida 
kognitiv förstärkning kan ges ett moraliskt berättigande utifrån normativ etisk teori (och på 
vilka grunder.) Samtida texter inom det för kursen specifika området studeras. De 
huvudsakliga läraktiviteterna är föreläsningar, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter 
(med varierande form och innehåll). Föreläsningarna är centrala i det att de introducerar och 
förklarar grundläggande begrepp och teorier. Begrepp och teorier exemplifieras och 
kontextualiseras av föreläsaren. Studenterna introduceras till aktuella diskussioner inom det 
breda fältet social och politisk etik liksom till metod som används av ledande teoretiker i fält 
för att ”hantera” sociala och politiska problem av etisk karaktär. Föreläsningar rymmer ofta 
diskussioner i små grupper vilket stimulerar studenterna till att ta ställning i konkreta fall och 
tränar dem i att ge argument. En djupare förståelse för dessa teorier får studenterna genom 
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seminarierna som erbjuder träning i att muntligt och skriftligt analysera teori och argumentera 
för en ståndpunkt utifrån vissa teoretiska utgångspunkter. Seminariegrupperna överstiger 
sällan det optimala seminariedeltagarantalet 12 personer då alla kan få möjlighet att komma 
till tals och även om seminariedeltagarantalet är optimalt använder vi oss ofta av ”bikupor” 
(smågrupper om 3-4 studenter) för att ”värma” studenterna inför diskussion i större grupper. 
Studenterna får också en djupare förståelse i det att de självständigt fördjupar sig i ett 
individuellt arbete. 
     Kunskap om central teori och förståelse för aktuella frågor inom tillämpad etik uppnås 
genom introduktion via föreläsningar och seminarier liksom genom självständiga studier av 
kurslitteraturen som sammanfattar central teori inom området och demonstreras i muntlig 
och skriftlig argumentation. Studenterna demonstrerar att de uppnått sådan kunskap och 
förståelse genom (a) föreberedelseuppgifter inför seminarierna (b) genom analys av 
diskussionsuppgifter/problem och argumentation i grupp/er under seminarierna och (c) 
genom olika skrivuppgifter som individuell kortare uppsats eller hemuppgift men även andra 
skriftliga arbeten förekommer som författandet av policyförslag och bokrecension.  
 
B. ÖVERBLICK ÖVER OMRÅDET: 
Studenterna får en god överblick över det aktuella området inom tillämpad etik som kursen 
fokuserar. De får kunskap om den vetenskapliga grunden för den tillämpade etiken inom givna 
området i det att deras pensum rymmer både klassisk och modern filosofi som tillämpas på 
samhällsaktuella och konkreta problem.  Studenterna visar att de känner till de mest centrala 
normativa etiska teorierna och dess företrädare i det att de på ett beskriver innebörden av 
centrala normativa etiska teorier och begrepp på ett adekvat sätt. Studenterna kan redogöra 
för skillnader mellan olika normativa etiska teorier. Med utgångspunkt i kurslitteraturen, 
redogör de för konkreta, aktuella problem inom området tillämpad etik och visar hur normativ 
etisk teori kan tillämpas i skriftliga och muntliga uppgifter enligt ovan. 
 
C. FÖRDJUPAD KUNSKAP INOM NÅGRA OMRÅDEN  
Etikämnets metod är primärt filosofisk analys (vilket gör att frågan om vetenskaplig grund och 
metod i stor utsträckning överlappar). En central uppgift i tillämpad etik är att bedriva 
filosofisk analys vilket innebär att kritiskt bedöma etiska teoriers och argumentationers 
hållbarhet och relevans i förhållande till konkreta problem (i vilken mån är teorin handlings-
vägledande, klargörande). Studenterna uppnår kunskap om centrala teorier inom området i 
det att de studerar en noga utvald introduktion till ämnet (kursbok eller kompendium 
bestående av för området centrala texter), liksom artiklar som illustrerar faktiska 
tillämpningar av etisk teori på samhällsaktuella problem. Under seminarierna får studenterna 
träning i att tillämpa viss teori och metod ur kurslitteraturen i syfte att till exempel analysera 
etiska implikationer av ny teknik och i syfte att föreslå möjliga förhållningssätt och lösningar 
till dessa. De får även träning i att kritiskt reflektera kring och bedöma teorins förtjänster och 
tillkortakommanden. I förberedande uppgifter inför de tre obligatoriska seminarierna liksom 
i diskussioner under seminarierna analyserar studenterna specifika, och för området 
karaktäristiska, problem utifrån olika teoretiska utgångspunkter. I förberedelseuppgifterna 
utvecklar studenterna en självständig analys. Studenterna bedömer teorins relevans och 
handlingsvägledande förmåga. Under seminarierna visar studenterna hur en viss teori kan 
tillämpas för att till exempel analysera etiska implikationer av ny teknik och i syfte att föreslå 
möjliga förhållningssätt och lösningar till dessa. De reflekterar även kritiskt över teorins för- 
och nackdelar. 
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Det traditionella filosofiseminariet är en lärandeaktivitet som är central för kursens 
lärandemål med avseende fördjupning och karaktäristisk för ämnet. Inom seminariet får 
läraren möjlighet att bedöma studenternas förståelse för etisk teori och tillämpning. Kunskap 
och förståelse för flera olika etiska teorier och tillämpningar demonstreras i seminarierna och 
i ett skriftligt arbete. Studenterna visar på fördjupad kunskap om ett antal konkreta problem 
i  

a) Seminarier genom att (i) skriftligen analysera ett givet problem och (ii) i grupp och 
individuellt vidareutveckla analysen av detta problem eller genom att i grupp 
förbereda att introducera och leda ett seminarium. 

b) en självständig, fördjupad analys av ett relevant problem genom författande och 
försvarandet av en individuell uppsats. I denna uppsats visar studenterna att de kan 
tillämpa normativ etisk teori eller etiska principer i en analys av konkreta problem. 
Studenterna väljer ut ett relevant problem att fördjupa sig i (antingen självständigt 
eller ur ämnen som läraren identifierat), föreslår en problemformulering liksom en 
tentativ plan för hur problemet ska lösas (metod, angreppssätt). Läraren bistår med 
att avgränsa ett lagom stort problemområde och med att definiera en frågeställning. 
Relevant teori och metod föreslås av läraren. Studenterna visar inom kurserna ”Ethical 
Theory and Moral Practice”, ”Social and Political Ethics” och ”Ethics and Migration” 
fördjupad kunskap i dialog med ”opponent” då författaren bemöter (konstruktiv) kritik 
av arbetet. 

c) I de kurser där studenter agerar ”opponent” på medstudents arbete då styrkor och 
svagheter i arbetet identifieras liksom det utvecklingsbara i arbetet. 

1 D INSIKT I AKTUELLT FORSKNINGS- och UTVECKLINGSARBETE:   
Kurserna fokuserar samhällsaktuella problem och utgår från central, samtida forskning på 
dessa problem. Studenterna får genom dessa kurser en god inblick i forskning- och 
utvecklingsarbete inom det specifika fält inom tillämpad etik som kursen behandlar, både i ett 
teoretiskt och ett tillämpat perspektiv. Studenter som läser ”Ethical Theory and Moral 
Practice” får en god orientering i det breda fältet tillämpad etik.  Studenterna uppnår kunskap 
om hur etablerade forskare inom tillämpad etik använder centrala normativa etiska teorier i 
det att de kurslitteraturen inkluderar aktuell forskning, liksom vetenskapliga artiklar som 
illustrerar faktiska tillämpningar av etisk teori på samhällsaktuella problem. Kurserna 
innehåller central forskning inom stödvetenskaper så väl som inom huvudämnet av tillämpad 
etik. Exempelvis belyser kursen ”Biomedical ethics” etiska oimplikationer av att 
förändra/korrigera det mänskliga genomet som CRISPR ger upphov till. På samma sätt belyses 
den senaste forskningen inom neuropsykologi på tekniker avsedda att förbättra kognitiva 
förmågor liksom forskning om huruvida sådana tekniker är moraliskt försvarbara inom kursen 
”Ethical Theory and Moral Practice”.  Studenter på magister-nivå läser avancerade snarare än 
introducerande texter av forskare inom det aktuella området av tillämpad etik. I 
föreläsningarna exemplifierar föreläsaren etiska teorier med hjälp av aktuella 
forskningsproblem, ofta knutna till den egna forskningen. Studenterna visar att de känner till 
och förstår aktuella forskningsfrågor inom det breda fältet tillämpad etik genom att de 
redogör för sådana problem i seminarieuppgifter (skriftligt och muntligt). 
 
2. Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

Course 2 

Ethical Theory and Moral Practice 3 
Social and Political Ethics 3 
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Globalization and Global justice 3 
Ethics and Migration 3 
Animal and Environmental Ethics 3 
Biomedical Ethics 3 

Filosofisk analys är den metod som studenterna ska uppnå färdighet inom. Att kritiskt 
analysera samhällsaktuella problem är en central uppgift inom tillämpad etik vilket 
studenterna ska kunna hantera. Studenterna ska kunna tillämpa etisk teori på konkreta 
problem på ett självständigt sätt. För att kunna analysera komplexa samhälleliga problem är 
det nödvändigt att förhålla sig till kunskap inom andra discipliner än etik/filosofi. För att 
exempelvis kunna bedöma om övervakningskapabel teknik är etiskt försvarbar behövs en 
förståelse för teknikens inverkan på samhället. Det kan därför vara aktuellt att konsultera 
forskning inom fält som psykologi och sociologi. Den rådande lagstiftningen kan också vara 
aktuell för att kunna bedöma om etiska och juridiska krav är förenliga eller ej. Studenterna 
tränas i att reflektera över vilken empirisk information som kan behövas för att analysera ett 
konkret problem utöver den normativa etiska teorin. Kurserna är generellt utformade så att 
studenterna får mycket god träning i att söka, samla och kritiskt värdera information. I flertalet 
kurser får studenterna välja tema för den uppsats som ska författas som examinerande 
uppgift. För att kunna formulera ett intressant och relevant problem behöver studenterna 
orientera sig inom det aktuella fältet av tillämpad etik och aktivt söka information för att 
kunna bedöma olika alternativ. Men, i två kurser får studenterna lösa på förhand givna 
problem (”Social and Political Ethics” och ”Ethics and Migration”) vilket kräver mindre av dem 
med avseende på att söka relevant information. När det gäller ”Globalization and Global 
Justice” är dock de av läraren formulerade problemen så pass generellt formulerade att de 
fortfarande kräver en väsentlig insats av studenterna med avseende på informationssökning 
och källkritik. 
    Studenterna demonstrerar färdighet och förmåga genom att: 

•  visa hur de tolkar givna uppgifter: förberedelseuppgifter inför seminarium, hemtenta, 
skrivuppgift, uppsats. För att lösa uppgifter av detta slag behöver de söka information 
i kurslitteraturen men det kan även vara nödvändigt att söka kompletterande 
information. De bedömer relevansen av den teori som används för att analysera givna 
problem liksom tilläggsinformation som de själva söker. De motiverar den teori och 
den information som de använder i sina analyser. De förhåller sig kritiskt till teorin och 
bedömer på vilket sätt, om alls, teorin kan användas för att lösa det aktuella 
problemet. En slutsats kan vara att teorin inte fungerar eller att den behöver 
modifieras för att fungera. Under seminarierna ska studenterna analysera (kritiskt 
tolka) uppgifter gemensamt i bikupor. De tolkar och analyserar ett givet problem 
utifrån en angiven teoretisk ram - kurslitteraturen till det aktuella seminarietillfället. 

• İdentifiera och på ett djupgående sätt beskriva ett etiskt relevant problem. De visar 
hur de sökt och använt information för att karaktärisera problemet, i analysen av de 
etiska implikationerna av problemet och i utvecklandet av lösningar på problemet. 

• visa - i vissa kurser - hur de värderar problemformuleringen i medstudents skrivuppgift 
liksom motivera varför. Detta kan innebära att söka fram och påvisa information som 
saknas. 

I seminarierummet omsätts teori till praktik och den individuella analysförmågan tränas. 
Studenterna får i seminarierna kritiskt diskutera, muntligen och skriftligen, komplexa 
frågeställningar och situationer. Studenterna diskuterar samhällsaktuella företeelser och 
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situationer utifrån en given problemformulering i (a) förberedande seminarieuppgifter 
(individuellt eller i grupp) (b) gruppvisa uppgifter under seminariet. Detta inkluderar att 
kritiskt reflektera över och ifrågasätta även de teoretiska utgångspunkterna. Detsamma 
gäller för den mindre uppsats som studenterna skriver och - inom vissa kurser - 
presenterar vid kursslut. Studenterna visar även - inom flertalet kurser - förmåga att 
kritiskt diskutera frågeställningar och situationer i det att de opponerar på medstudents 
uppsatsarbete. 

3. visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa 
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information 
 

Course 3a 

Ethical Theory and Moral Practice 3 
Social and Political Ethics 2 
Globalization and Global Justice 3 
Ethics and Migration 2 
Animal and Environmental Ethics 3 
Biomedical Ethics 3 

Kurserna bedöms ge studenterna mycket god träning i att analysera, bedöma och hantera 
komplexa problem på ett självständigt sätt. Kunskap integreras till en helhet i det att 
studenterna självständigt får söka information från stödvetenskaper för att på ett adekvat sätt 
kunna analysera komplexa samhälleliga problem. Studenterna lär sig att formulera och lösa 
problem även om de inte alltid förväntas att själva identifiera problem för analys. Inom de 
flesta kurser ska studenterna själva identifiera ett problemområde för sin uppsats, men inom 
några kurser får de välja att diskutera en frågeställning inom ett problemområde som läraren 
valt ut vilket kräver mindre av dem med avseende på att identifiera och formulera ett 
problem. Inom kursen ”Globalization and Global Justice” får studenterna lösa av läraren 
formulerade problem i en hemuppgift. Oavsett om studenterna får ett, av läraren, på förhand 
inringat problem måste de själva utveckla varför detta är ett etiskt problem och teoretiskt 
förankrade söka vägar att analysera och lösa detta problem. Majoriteten av kurserna i 
tillämpad etik uppfyller i hög grad målen avseende att identifiera, formulera och lösa problem. 
Studenterna bereds i samtliga kurser mycket god träning i att, på egen hand, lösa problem.  
 
I förberedande seminarieuppgifter tränas studenterna att tillämpa viss teori och metod ur 
kurslitteraturen i syfte att analysera konkreta samhälleliga och politiska problem och i syfte 
att föreslå möjliga förhållningssätt och lösningar till dessa. Inför och under seminarierna får 
studenterna studera specifika, och för området karaktäristiska, problem och föreslå lösningar 
utifrån olika teoretiska utgångspunkter. I skrivuppgiften tränas studenterna i självständigt 
identifiera, formulera och lösa problem genom att integrera information från olika teoretiska 
och empiriska områden. 
    Studenterna lämnar, inom de flesta kurser, in förberedande seminarieuppgifter inom vilka 
de skriftligen formulerar teoretiskt förankrade lösningar på angivna problem. I den skriftliga 
examinerande uppgiften identifierar studenterna - i de flesta kurser - självständigt ett etiskt 
relevant problem inom kursens område och formulerar den frågeställning som ska analyseras. 
Studenterna karaktäriserar problemet och beskriver varför det är ett etiskt problem. De 
beskriver även hur detta problem ska lösas - med hjälp av vilken teori och på vilket sätt liksom 
motiverar varför. Vidare beskriver de på vilket sätt deras användning av teori har bidragit till 
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att lösa det aktuella problemet. Studenterna ska kunna visa hur olika typer av information från 
olika teoretiska och empiriska områden behövs för att lösa komplexa etiska frågor. 
 
4. visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera 
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 
 

Course 4a 4b 

Ethical Theory and Moral Practice 3 3 
Social and Political Ethics 3 3 
Globalization and Global Justice 2 3 
Ethics and Migration 2 3 
Animal and Environmental Ethics 3 3 
Biomedical Ethics 3 3 

 
4 a. Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar 
Studenterna får god träning i att självständigt identifiera problem för etisk analys även om de 
erbjuds hjälp att avgränsa ett lagom stort problemområde, exempelvis gällande uppsatser. 
Inom två av magisternivå-kurserna får studenterna lösa en på förhand definierad uppgift men 
även så kräver lösningen av denna uppgift ett stort mått av självständig reflektion och 
självständigt sökande och användande av litteratur för att lösa uppgiften. 
 
4 b  Visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter 
inom givna tidsramar 
Inom samtliga kurser synliggörs krav och tidsramar för att hjälpa studenterna att planera och 
strukturera sitt arbete. Studenterna får information om examinationsformen/formerna i 
samband med att kursen introduceras, i direkt koppling till en presentation av kursmålen. 
Informationen finns även upplagd i LISAM. I vissa kurser arbetar studenterna portfolio-vis som 
i ”Social and Political Ethics” där de lämnar in en mindre skrivuppgift - ett position paper på 
om sidor - innan den större, slutliga skrivuppgiften. Detta upplägg tränar studenterna i att 
argumentera på ett mycket koncist sätt och ger dem feedback på ett tidigt stadium vilket de 
kan ha nytta av inför författandet av en större skrivuppgift. Studenterna tränas också i 
problemlösning av avancerade uppgifter inom givna tidsramar i det att de måste förbereda 
uppgifter som kräver självständig analys inför varje seminarium. De får respons på sina 
tolkningar/lösningar under seminarierna. Inom majoriteten av kurser ska studenterna arbeta 
i grupp inom något moment vilket ställer krav på att alla gör sin del i tid. Läraren introducerar 
uppgiften och formar grupper som instrueras i hur arbetet ska gå till. Här betonas att alla 
måste bidra till gruppens arbete. Då studenterna ska skriva uppsats får de vid upprepade 
tillfällen information om uppsatsskrivande och påminnelser om vikten av att påbörja arbetet 
i god tid. Studenterna ombeds ofta att, med god framförhållning, skriva ett utkast till den 
tänkta uppsatsen som läraren kan bedöma och kommentera. 
 
5. visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

Course 5a 5b 

Ethical Theory and Moral Practice 2 3 
Social and Political Ethics 2 3 
Globalization and Global Justice 2 3 
Ethics and Migration 2 3 
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Animal and Environmental Ethics 2 3 
Biomedical Ethics 2 3 

 
5 a. visa förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 
kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 
Studenter på magisternivå samläser med studenter på kandidatnivå liksom med studenter 
inom Master´s programmet i Tillämpad etik. Det innebär att studentgruppen i klassrummet 
inte är en homogen grupp. Även om studenterna följer nivåindelade seminarier - Magister och 
Master´s/ Magister var för sig - arbetar de ofta med etiska dilemman/problem och för en 
diskussion i en icke-homogen studentgrupp i helklass, exempelvis i samband med fallanalyser 
i bikupor under föreläsningar. De presenterar då resultatet av bikupediskussionen för 
studenter från andra grupper än den egna. Inom de olika kurserna tränas studenterna i att de 
facto kommunicera inom en heterogen studentgrupp och att kommunicera med en tänkt 
målgrupp (i seminarium med debattinslag). Inom kursen ”Globalization and Global Justice” 
träffar studenterna en gästlärare med erfarenhet av freds- och konflikthantering i fält och får 
möjlighet att diskutera problem med en person som har praktisk erfarenhet av frågor som 
kursen berör vilket undervisande lärare saknar. Studenterna får inom magisterkurserna i 
tillämpad etik en tämligen god träning i att muntligen kommunicera inom en heterogen grupp 
med olika bakgrund och förkunskapskrav men möjlighet att kommunicera med andra grupper 
är ett område för utveckling. Alternativa vägar att främja en bredare kommunikation bortom 
den egna gruppen skulle kunna vara att spela in You-tube klipp för spridning, att använda 
sociala medier för att kommunicera till en bredare målgrupp, exempelvis CTEs facebook sida. 
Å andra sidan finns svårigheter med denna typ av kommunikation (kontroll över spridning av 
information, adekvat respons, kommentarer). 
 
5 b. visa förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 
kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 
Medan de flesta kurserna ger studenterna viss träning i att muntligt kommunicera med i 
väsentlig mening olika grupper ges få möjligheter att skriftligen kommunicera med andra 
grupper. Kurserna ”Ethical Theory and Moral Practice”, ”Social and Political Ethics”, 
”Globalization and Global Justice” , ”Ethics and Migration”, ”Biomedical Ethics”, ”Animal and 
Environmental Ethics” samläses med studenter som läser samma kurs på kandidatnivå liksom 
med studenter från Master´s programmet i tillämpad etik. Resterande kurser är 
”grupphomogena” även om studenterna inom dessa kurser ofta har mycket olika 
studiebakgrund och nationell tillhörighet. Några exempel på hur skriftlig kommunikation med 
andra grupper sker är författandet av policy-rekommendationer vilket ofta används för att 
summera analysen eller en debatt inom ett seminarium. Studenterna får i grupp författa ett 
etiskt-teoretiskt förankrat underlag för beslutsfattare i en specifik fråga. Den tänkta 
målgruppen är då alltså beslutsfattande personer i samhället. Inom kursen ”Animal and 
Environmental Ethics” ska studenterna skriva en policy-rekommendation där den tänkta 
målgruppen är personer i beslutsfattande ställning med koppling till det specifika problem 
som behandlas (möjlig målgrupp utanför universitetet). Inom kursen ”Biomedical ethics” ska 
studenterna skriva en bokrecension vilket innebär att studenterna ska skriva sitt omdöme som 
om det skulle publiceras för en filosofiskt intresserad allmänhet och i uppgiften att recensera 
lärarens artikel är mottagaren författaren. Trots detta är möjligheterna för studenterna att 
skriftligen träna kommunikation med andra grupper - generellt - ett område för vidare 
utveckling. Forum för skriftlig kommunikation behöver vidareutvecklas.  
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6. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för 
att arbeta i annan kvalificerad verksamhet 

Course 6 

Ethical Theory and Moral Practice 2 
Social and Political Ethics 2 
Globalization and Global Justice 2 
Ethics and Migration 2 
Animal and Environmental Ethics 2 
Biomedical Ethics 2 

En enskild, fristående kurs inom humaniora ger inte med nödvändighet en grund för ett visst 
arbete eller viss uppgift - i synnerhet inte en grund för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller annan kvalificerad verksamhet.  Men, dessa kurser ger färdigheter som 
generellt anses vara betydelsefulla i kvalificerad forsknings- och utredningsverksamhet. 
Studenterna tränas i kritisk reflektion över teori/metodval/förståelse för olika teoretiska 
modeller liksom i systematisk analys. Filosofisk metod handlar om att ge hållbara och 
relevanta skäl, om att argumentera koherent. Efter genomgången kurs har studenterna fått 
god träning i att identifiera ett etiskt relevant problem och att med hjälp av etisk teori 
analysera och lösa detta problem. Studenterna ska, efter genomgången kurs, kunna bedriva 
självständig, kritisk analys av konkreta problem vilket innefattar att kunna välja en relevant 
teori/metod som utgångspunkt för systematisk analys. Studenterna ska kunna ge skäl för 
ståndpunkter och argumentera koherent. Studenterna visar kunskap om grundläggande teori 
och metod liksom på tillämpning av teori och metod i analys av konkreta problem. De 
analyserar och utvecklar lösningar på givna problem såväl som identifierar och löser problem 
som de själva identifierat. De bedriver analysarbete i grupp såväl som individuellt, och 
presenterar sina arbeten individuellt och i grupp. Studenterna visar prov på kortare och längre 
skriftliga, självständiga, analyser liksom på muntlig argumentation inom seminarierna. Inom 
kursen ”Ethical Theory and Moral Practice” får studenterna möjlighet att medverka i en 
internationell workshop på ett för dem relevant tema. Som förberedelse inför denna 
workshop läser de in sig på relevant litteratur och får i uppgift att skriva en kortare resumé 
över centrala forskningsetiska problem som dryftas i denna workshop och föreslå frågor för 
vidare utveckling för att träna konkret analys av aktuell, internationell forskning. Studenterna 
får genom denna workshopinblick i hur etiska problem presenteras och diskuteras av 
etablerade forskare och de får möjlighet att ställa frågor. Ambitionen är att involvera 
studenter i möjligaste mån då CTE agerar värd för workshops. Detta har gjorts vid flera 
tillfällen exempelvis i samband med konferenser inom områdena ”Ethics and Migration” och 
”ICT-ethics”.  
 

7. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om 
etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete  
Course 7a 7b 7c 7d 

Ethical Theory and Moral Practice 3 3 3 2 
Social and Political Ethics 3 3 3 2 
Globalization and Global justice 3 3 3 2 
Ethics and Migration 3 3 3 2 
Animal and Environmental Ethics 3 3 3 2 
Biomedical Ethics 3 3 3 2 
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Kurserna är utformade så att studenterna generellt får mycket god träning i att göra 
bedömningar utifrån vetenskapliga hänsyn, att göra bedömningar med avseende på samhälle 
och etik - detta är nyckelaspekter av ämnet tillämpad etik. Likaså ingår reflektion om etiska 
aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete i ämnet tillämpad etik. 
 
Kommentar 7A 
FÖRMÅGA ATT GÖRA BEDÖMNINGAR MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA ASPEKTER  
Den filosofiska metoden som används i tillämpad etik handlar om att förhålla sig kritiskt till 
den teoretiska grunden, de grundläggande antaganden som man själv och andra gör. 
Studenterna tränas i att systematiskt konkreta problem och för att kunna göra detta, i att 
bedöma lämplig teori och metod. För att kunna bedriva god tillämpad etik behövs ofta 
information från andra vetenskapliga områden. Studenterna tränas i att identifiera vilken typ 
av information som behövs för att kunna analysera ett konkret problem och för att kunna 
utveckla välgrundade lösningar på problemet, t ex rekommendationer. 
 
FÖRMÅGA ATT GÖRA BEDÖMNINGAR MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA ASPEKTER  
I de förberedande inlämningsuppgifter och skrivuppgifter som studenterna producerar under 
kursen utgår de från en vetenskaplig grund - aktuell teori inom fältet tillämpad etik. De 
tillämpar teorin på ett kritiskt reflekterande sätt utifrån dess hållbarhet och relevans.  
 
Kommentar 7B 
BEDÖMNINGAR MED HÄNSYN TILL SAMHÄLLELIGA ASPEKTER INOM TILLÄMPAD ETIK  
Studenterna tränas till denna förmåga i att de studerar hur tillämpad etik bedrivs av 
etablerade forskare, genom att själva tillämpa etisk teori på samhällsaktuella fall och därmed 
identifiera vilken empirisk information som är relevant för att kunna göra etiska 
bedömningar/analyser. I förberedande inlämningsuppgifter inför seminarierna och i 
skrivuppgifter tillämpar studenterna kritiskt etisk teori i analys av samhällsaktuell 
problematik. Studenterna söker och bedömer olika typer av information som är relevant för 
att kunna bedriva en etisk analys av ett aktuellt samhälleligt problem. För att analysera de 
etiska implikationerna av övervakningstekniken kan det exempelvis vara relevant att ta 
hänsyn till studier inom sociologi och psykologi för att få en förståelse av hur beteendet och 
måendet hur människor som övervakas påverkas. 
 
Kommentar 7C 
FÖRMÅGA ATT GÖRA ETISKA BEDÖMNINGAR INOM TILLÄMPAD ETIK  
Etiken är utgångspunkten i denna kurs och central i teori och analyssubjekt. Den teori som 
tillämpas är filosofisk/etisk och de frågor som belyses är etiskt relevanta. Studenterna visar i 
skriftliga arbeten såväl som i muntlig argumentation och diskussion, systematisk filosofisk 
analys av etiskt relevanta problem. 
 
Kommentar 7D 
MEDVETENHET OM ETISKA ASPEKTER AV FORSKNINGS OCH UTVECKLINGSARBETE 
Även om studenterna inte får utbildning i forskningsetik arbetar de med de principer som ska 
ligga till grund för etisk forskning och kommer under kurserna i kontakt med en rad forsknings- 
och utvecklingsetiska problem. Studenterna visar i skriftliga arbeten såväl som i muntlig 
argumentation och diskussion, systematisk filosofisk analys av etiskt forsknings- och 
utvecklingsproblem. 
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8. visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 

Course 8 

Ethical Theory and Moral Practice, Basic 3 
Social and Political Ethics, Basic 3 
Globalization and Global Justice, Basic 3 
Ethics and Migration, Basic 3 
Animal and Environmental Ethics, Basic 3 
Biomedical Ethics, Basic 3 

 
Kurserna ger generellt mycket god träning i att analysera vetenskapens möjligheter och 
begränsningar liksom moraliskt ansvar för kunskapsutveckling och användandet av kunskap.  
Kurserna syftar till att ge studenterna en teoretisk bas för att kunna analysera etiska 
implikationer av exempelvis ny teknik eller kunskap och diskutera under vilka villkor, om alls, 
sådan kan vara etiskt försvarbar. Kurserna handlar om att kritiskt analysera utvecklingen av 
kunskapsutveckling- och vetenskapliga innovationer inom olika områden utifrån 
utgångspunkten att ansvarstagande för sådan utveckling är nödvändig. De handlar också och 
om att ge välgrundade skäl för- och berättigande av handlingar/beslut/lösningar baserade på 
sådan kunskap eller innovation. Inom kurserna behandlas exempelvis etiska implikationer av 
innovationer som tenderar att sudda ut gränserna mellan människa och teknik (autonoma 
system, smarta implantat) liksom system som kan ta över och till och med konkurrera ut 
mänsklig kompetens (AI), under vilka villkor, om alls, liksom varför vissa innovationer och 
tekniska lösningar och system bör ges ett etiskt berättigande/användas. Studenterna ger 
muntligen och skriftligen välgrundade skäl för- och berättigande av vissa 
handlingar/beslut/lösningar. De granskar och bedömer vetenskaplig produktion: 
vetenskapliga arbetens kvalitet/meriter och implikationer av etisk teori för samhällelig 
praktik. Studenterna analyserar och bedömer kunskapsutvecklingen i samhället, inom såväl 
etisk teori som mer tillämpade områden. De analyserar i seminarier hur viss teknik eller vissa 
system påverkar människa, djur och miljö och diskuterar under vilka villkor, om alls, som 
exempelvis informationsteknologiska lösningar bör ges ett etiskt berättigande i samhället 
liksom varför. Kurserna ger studenterna verktyg för att kritiskt ifrågasätta och analysera värdet 
av innovationer med avseende på det omgivande samhället, människa, djur och miljö 
inbegripet. I de examinerande uppgifterna presenterar studenterna systematisk reflektion 
kring nytta, risk, hållbarhet, moraliskt ansvar med avseende på kunskapsutveckling. 
Relevansen och hållbarheten av teorierna/modellerna ska bedömas. 
 
9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling  

Course 9 

Ethical Theory and Moral Practice, Basic 1 
Social and Political Ethics, Basic 2 
Globalization and Global Justice, Basic 1 
Ethics and Migration, Basic 2 
Animal and Environmental Ethics, Basic 2 
Biomedical Ethics, Basic 2 

 
8. ANSVAR FÖR SIN KUNSKAPSUTVECKLING 
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Studenterna ges inom kurserna i tillämpad etik vissa förutsättningar att visa förmåga att 
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Inom kurser som 
”Social and Political Ethics” och ”Ethics of Migration” finns inslag av peer-review på samtliga 
examinerande skrivuppgifter. Inom dessa kurser får studenterna kontinuerlig feed-back från 
medstudenter och läraren och får därigenom en bild av vad de behöver vidareutveckla. 
Studenterna kommenterar medstudenters uppsatsutkast och färdiga uppsatser vilket innebär 
att de själva blir medvetna om den egna kunskapen och brister i det att de granskar och 
kommenterar på andras arbeten. De blir också medvetna om brister i de egna arbetena genom 
medstudents kommentera.  För samtliga kurser gäller att studenterna får kommentarer från 
lärare i samband med utformandet av uppsats liksom på den färdiga uppsatsen. Likaså får 
studenterna återkoppling på förberedande arbete inför seminarier i det att seminarierna 
bygger på de förberedande uppgifterna. Studenterna får ofta presentera sina förberedande 
arbeten i mindre grupper där de gemensamt vidareutvecklar svar och lösningar på problem. 
Smågrupperna slås sedan samman till helklass som gemensamt diskuterar lösningarna och där 
läraren kommenterar lösningsförslagen. På så vis får studenterna en bild av i hur hög grad de 
besvarat/löst det problem föreberedelseuppgiften bestod av, hur väl det förstått det aktuella 
”problemet/området” och vad som krävs för en god lösning och förståelse av problemet. 
Frånsett seminarierna kommer dock responsen på prestation från lärare relativt sent i de 
flesta kurserna. Studenterna får feed-back från lärare på utkast till och färdiga skriftliga 
arbeten. För att stärka studenternas möjligheter att på ett tidigt stadium se styrkor och brister 
i det egna arbetet och behov av kunskapsinhämtande kommer peer-review inslag att införas 
i större utsträckning inom magisterkurserna i tillämpad etik och möjligheten av portfolio-
arbete med stegvisa inlämningar som kommenteras succesivt att undersökas. För att 
tillfredställande möta detta krav skulle studenterna rimligen beredas möjlighet att skriftligen 
eller muntligen formulera utvecklingsområden som kommenteras av lärare. 

Den samlade bedömningen är att kurserna i tillämpad etik på magisternivå är utformade 
och ges på ett sätt sådant att studenterna uppnår målen inom samtliga kunskapsformer men 
ett flertal punkter för utveckling har identifierats (se sista sidan). 
 
ASPEKTOMRÅDEN 

Utformning och genomförande1 

Pedagogisk ansats 

Den tillämpade etiken kräver dels god kunskap om filosofisk metod, dels, i och med sin 
tvärvetenskapliga natur, kontakt med andra ämnesområden och praktiker (stödämnen). 
Filosofisk metod handlar om att ge hållbara och relevanta skäl, om att argumentera koherent. 
Inom den tillämpade etiken prövas normativa etiska teoriers/modellers och moraliska 
omdömens hållbarhet gällande specifika sakfrågor. Dessa teorier används för att analysera 
etiska implikationer av faktiska förhållanden och aktuella samhälleliga problem.  
    Kritisk reflektion och systematisk analys är centrala komponenter inom den tillämpade 
etiken tillika centrala nationella lärandemål. Dessa aspekter främjas inom kurserna i tillämpad 
etik i både föreläsningar och seminarier. Under föreläsningarna bereder lärarna, som 
uteslutande undervisar inom sina specialområden, studenterna en teoretisk grund som 
senare tillämpas för att analysera konkreta problem. I och med att kurserna är valbara för 

 
1 Infrastruktur inte relevant 
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studenter utan bakgrund i filosofi/etik blir denna grundläggande introduktion ytterst viktig. 
Läraren förklarar de teoretiska utgångspunkterna, betonar och belyser centrala aspekter av 
teorierna, liksom kontrasterar och illustrerar dessa med hjälp av exempel. Föreläsningarna är 
typiskt interaktiva och innehåller ett stort mått av fall för diskussion där studenterna får 
praktisera filosofisk analys i bikupor och i helklass och får pröva på att tillämpa etisk teori på 
konkreta fall. Lärarna kommenterar och vidareutvecklar den analys som studenterna bedriver 
och ger på så vis direkt feedback. 
    Det filosofiska seminariet fyller en central funktion i främjandet av de ämnets såväl som 
nationella lärandemål. I seminarierna får studenterna tid och utrymme att aktivt bedriva 
filosofisk analys. Seminariet kan sägas vara det filosofiska laboratoriet där arguments och 
teoriers hållbarhet och relevans prövas genom kollektiva ansatser. Djupkunskap främjas 
genom denna lärandeaktivitet i det att de studerande har förberett sitt seminariedeltagande 
exempelvis i form av självständigt författade skriftliga förberedelseuppgifter inför 
seminarierna eller förberedelse att i grupp introducera och leda ett seminarium. I båda fallen 
presenterar studenterna sina förberedelser. Genom att själva presentera och förklara det 
egna materialet når studenterna djupare kunskap om styrkorna och bristerna med det egna 
arbetet. De lär sig inte bara att presentera det egna materialet och att bearbeta kritik från 
auditoriet utan även att själva kritiskt granska och bedöma styrkor och svagheter i det egna 
och andras arbeten och att ta fasta på det utvecklingsbara i dessa. För att seminariet ska fylla 
denna roll arbetar vi med bikupor så att alla studenter ska få så goda chanser som möjligt att 
faktiskt bedriva filosofisk analys muntligen: alla ska få komma till tals. Inom de olika 
seminarierna diskuteras olika metoders och arguments för och nackdelar. Studenterna får 
fördjupad kunskap om olika teoretiska och metodologiska angreppssätt i och med möjligheten 
att kritiskt pröva olika modeller. En central pedagogisk utgångspunkt i vår undervisning är att 
främja ett aktivt och tillika fördjupat lärande. I syfte att främja ett aktivt och fördjupat lärande 
tar vi avstamp i Paul Ramsdens kriterier för effektiv inlärning (Ramsden, 2003) liksom i teori 
om målsamverkan och fokuserar studenternas lärandeprocess snarare än lärarens 
undervisningsinsatser (Biggs, 1999, 2003). 
 
Målsamverkan 
Målsamverkan betyder att kursen som helhet (mål, aktiviteter, examination) ska utformas för 
att gynna en djup lärstrategi och samtidigt motverka ytlig lärstrategi.  

- Högt ställda förväntningar kan sporra studenterna till bättre prestationer men höga 
krav måste föregås av tydlig kommunikation och ett tydliggörande av syftet bakom 
kraven. 

- Förväntningar och krav kommuniceras genom en tydlig målsamverkan där kursmålen 
styr lärandeaktiviteter, examinations och utvärderingsformer (Biggs, 1999, 2003) 
tydligt anger vad studenterna kan förvänta sig att lära sig under kursen. 

Baserat på Ramsdens betoning av ”intresse och förklaring” (Ramsden, 1992) lägger vi stor vikt 
vid att förklara varför och i vilket syfte exempelvis det filosofiska seminariet bedrivs.En 
teoretisk utgångspunkt är att just seminariet är en läraktivitet som har synnerligen goda 
förutsättningar att främja aktiv och djup inlärning. Seminariet fyller en central roll i 
filosofi/etikundervisning. Det tränar studenterna i att tillämpa och relatera till etiska teorier 
som introduceras under föreläsningarna och ger deltagarna träning i kritisk reflektion och 
systematisk analys, har en formativ potential och stödjer djup- till skillnad från ytinlärning 
(Biggs, 1999:38) - om välregisserat. Följande hänsyn tas för att utveckla ett seminarium som 
främjar ett djupt lärande: seminariet ska inkludera alla oavsett viken kunskapsnivå man 
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befinner sig på och alla ska känna delaktighet i seminariet. Förberedelseuppgifter är centrala 
för att alla ska känna sig bekväma att delta i muntlig filosofisk analys - i synnerhet om detta är 
en ny lärandeaktivitet för studenterna. Dessa uppgifter ger studenterna en uppfattning om 
vad seminariet ska handla om och vilka frågor/aspekter som bör fokuseras, bl.a genom att 
tydligt presentera seminarieformen vid kursintroduktion. Vi verkar aktivt för att tydliggöra 
seminarieformen liksom krav och förväntningar på seminariedeltagarna. Inte minst då vissa 
studenter saknar seminarievana. 
 
Respekt för studenters lärande 
Ramsden betonar vikten av “Respekt för studenten och studentens lärande”. För att 
respektera studenterna och underlätta deras inlärning har vi verkat för ett tillåtande 
arbetsklimat i seminarierummet så att studenterna känner sig bekväma att reflektera och att 
tillämpa de etisk-teoretiska verktyg de fått under föreläsningarna.  Även om seminariet ska 
träna systematisk reflektion är det viktigt att det är högt i tak med ett seminarieklimat som är 
“skonsamt mot seminariedeltagarna” (Hansson, 2003).  
 
Återkoppling 
Ramsden ser återkoppling som centralt för att studenterna ska kunna vidareutveckla de 
färdigheter som utbildningen syftar till. I seminariet har vi arbetat med kontinuerlig 
återkoppling på prestation från lärare och medstudenter. Inspirerade av Ramsdens betoning 
på självständighet, kontroll och engagemang strävar vi även efter att få studenterna 
engagerade i kursinnehållet vilket är viktigt för att de ska erhålla förståelse. Vi har arbetat 
med att knyta an etiken till den lärandesituation som studenterna befinner sig i (rätt nivå) och 
med att ge dem utrymme för lärande i deras egen takt. Detta är av central vikt då etikämnet, 
för en del studenter, är nytt och seminariet en ny arbetsform. Det traditionella 
filosofiseminariet är en lärandeaktivitet som är central för etikens lärandemål och 
karaktäristisk för ämnet. Vi arbetar aktivt för att: (i) introducera seminariet till studenter utan 
erfarenhet av humanistiska seminarier, (ii) utveckla lärandeaktiviteter som både förmår att 
träna och examinera studenternas analytiska förmåga individuellt.  
 
Bedömningsgrund: 
På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv roll i sina egna 
lärprocesser? Hur återspeglas detta i examinationsformerna? 
Studenterna uppmuntras till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna på ett flertal sätt. 
Konstruktiv målsamverkan är en strategi för att främja aktivt lärande. Studenterna 
medvetandegörs om hur lärandeaktiviteter stödjer måluppfyllelse och hur lärandeaktiviteter 
värderas. Transparens med avseende på målsamverkan gör att studenterna blir medvetna om 
kursens syfte och struktur och de krav som ställs vilket gör att de lättare kan planera och styra 
den egna inlärningen för att realisera kursmålen. Studenterna får också större möjlighet att 
bedöma och ifrågasätta undervisningen i och med denna transparens. Studenterna får alltid 
möjlighet att påverka kommande undervisning i och med att de uppmanas att utvärdera de 
kurser de genomgått. Vi använder oss av aktiv studentmedverkan i den bemärkelsen att 
studenterna utgör en resurs för varandras så väl som sitt eget lärande. nom vissa kurser är 
studenterna direkt involverade i planeringen och genomförandet av utbildningen. De kan vara 
involverade i planeringen i betydelsen att de kan få välja mellan olika föreläsningsteman 
beroende på intresseinriktning och alltid i termer av utvärdering då studenternas synpunkter 
tillmäts betydelse och avspeglas i kursdesign. De kan också vara involverade i betydelsen att 
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de (i grupp) ansvarar för ett seminarium (planerar för och leder ett seminarium). En nyckel till 
att få studenterna att ta en aktiv roll i traditionellt mer ”passiva moment” som föreläsningar 
är att göra dessa interaktiva så långt möjligt och dra nytta av studenternas intressen och 
förkunskaper. Detta kräver att läraren är lyhörd för och flexibel nog att ta fasta på exempel 
och frågor som studenterna själva lyfter i diskussioner och att i helklass vidareutveckla frågor 
som studenter identifierar i inlämningsuppgifter osv. Föreläsningarna inom samtliga 
etikkurser är i hög grad interaktiva. Kurserna använder i hög utsträckning obligatoriska 
föreberedelseuppgifter inför seminarierna och i viss mån peer-to-peer moment som 
”opponentskap” vilket sporrar generellt studenterna att ta aktiv del i undervisningen. Den 
senare aspekten kan med fördel utvecklas till att bli ett genomgående moment.  
 
Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna i deras 
eget aktiva lärande? 
För att kunna ta ansvar för de egna studierna behöver studenterna dels tydliga mål och 
bedömningsgrunder, dels tydliga tidsramar. Studenterna ges goda förutsättningar att förstå 
hur mycket tid de behöver avsätta för studier och vilka krav de behöver uppfylla för att nå 
kursens mål. Vid kursstart informeras studenterna om att heltidsstudier innebär 40 h 
arbetstid. Om den schemalagda arbetstiden är 4-6 föreläsnings/seminarietimmar per vecka 
bör de lägga 36-34 timmar på studier och förberedelser. Detta ger studenterna en uppfattning 
om hur mycket tid de behöver investera i självstudier för att klara kursen. Varje enskild kurs 
introduceras med hjälp av dess kursmål. Lärandeaktiviteter och examinationsformer 
presenteras och motiveras utifrån kursmålen. Kursansvarig lärare presenterar 
innehållsmässiga och formella krav på obligatoriska/examinerande uppgifter liksom 
bedömningskriterier för examinationsuppgifter. Studenterna får också tydlig information om 
vilka moment som är obligatoriska, betydelsen av pensum etc. Inom varje kurs förekommer 
förberedelse/inlämningsuppgifter exempelvis i samband med seminarier, bokrecensioner, 
policy-rekommendationer. Kursansvarig lärare kommunicerar förväntad omfattning på 
inlämningsuppgifter och anger riktlinjer i termer av antal ord/sidor för att visa på förväntad 
arbetsinsats. Varje kurs har en allmän kurssida på LiU webben och en mer omfattande 
kurshemsida i LISAM där kursen som helhet presenteras i god tid innan kursstart. Särskild vikt 
läggs vid att kommunicera seminarieformen och opponentskap för att studenter utan 
seminarievana och utan erfarenhet av att ”agera opponent” ska få en uppfattning om vad 
dessa lärandeaktiviteter innebär. Uppgifter och inlämningar (milstolpar) kommuniceras 
muntligen och skriftligen till studenterna via LISAM innan kursstart och muntligen av läraren 
vid kursstart.  
 
Progression 
Studenternas metodkunskaper fördjupas kontinuerligt i det att de (a) inhämtar teoretisk 
kunskap och succesivt stärker sin kunskap om olika teorier inom tillämpad etik, (b) får tillämpa 
den grundläggande normativa etiska teori de förvärvar inom varje kurs inom det för kursen 
specifika området av det breda fältet tillämpad etik liksom c) får en ökande förståelse för 
brister och förtjänster hos olika teorier och metoder. Även om kortare uppsatser är den 
vanligast förekommande examinationsformen förekommer andra examinerande uppgifter 
såsom att skriva en mycket kort argumenterande text om 2 sidor, (position paper) bok- och 
artikelrecensioner, policyrekommendation, hemuppgift och salstenta. Studenterna arbetar i 
grupp för att lösa problem, t ex i det att de skriver bokrecension och policyförslag och leder 
ett seminarium. För att kunna presentera kursmaterialet och identifiera diskussionsfrågor 
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måste studenterna nå en fördjupad kunskap av pensum och eventuell sidolitteratur. I 
samband med uppsatsen får studenterna väsentligt fördjupade kunskaper inom ett avgränsat 
problemområde av den tillämpad etiken. Här får studenterna antingen i uppgift att lösa ett 
problem inom ett område som läraren valt ut eller självständigt välja ett område för fördjupad 
analys. De kurser som bäst svarar mot kravet på progression inom den aktuella kursen är de 
portfolio-inriktade kurserna där studenterna skriver position-papers som sedan fördjupas till 
mer omfattande analyser. Studenter som följer ett flertal av kurserna kommer att nå 
progression i det att de gradvis fördjupar sin förståelse för tillämpning av etisk teori på olika 
samhällsaktuella frågor och domän. 
 
Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra utbildningen inom 
planerad studietid?  
De uppgifter som studenterna förväntas leverera under kursens gång är väl avpassade till det 
antal timmar studenterna förväntas lägga ner på kursen (40H/vecka). Givet att studenterna 
lägger ner den avsedda tiden på studier bör de kunna klara de för kursen uppställda målen. 
Som ett stöd för att studenterna kunna slutföra studierna inom den planerade studietiden 
kommuniceras dels tydliga mål och bedömningsgrunder, dels tydliga tidsramar på ett tidigt 
stadium. I synnerhet kommuniceras vikten av att på ett tidigt stadium påbörja skrivprocessen 
och att avsätta tid för den självständiga skrivuppgiften vilket tenderar att ta mer tid än väntat 
för många studenter. Studenterna uppmanas att kontakta läraren om de ”kör fast”.  

Forskningsanknytning  

Vetenskapligt förhållningssätt 
Studier i etik ger studenterna god träning i systematiskt, kritiskt tänkande. Studenterna 
tillägnar sig modeller för att systematiskt analysera argumentation och bedöma dess 
kvaliteter. I det att studenterna tränas i att kritiskt analysera kvaliteterna av centrala etiska 
verk lär de sig att förstå vad som kännetecknar ett gott hantverk inom etik/tillämpad etik.  
 
För undervisningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö   
Det finns flera forskningsgrupper och forskare vid LiU med hög relevans för kurserna i 
tillämpad etik. Etikforskare vid REMESO, prioriteringscentrum, Informatik, Tema T och Tema 
Barn är några exempel. Samverkan kring undervisning har funnits under lång tid och finns även 
idag. En forskare från Tema T kommer att ansvara för ”Biomedical ethics” fr.o.m. VT19. 
     Kurserna ges inom en liten men mycket aktiv och framgångsrik forskningsmiljö där de 
studerande kommer i kontakt med forskare och deras forskningsprojekt genom seminarier 
och undervisning. Frågor rörande vetenskapens möjligheter och begränsningar och dess roll i 
samhället är en central frågeställning inom forskningen vid CTE och ansvar för 
kunskapsproduktion är en central fråga i kurserna i tillämpad etik. Frågeställningen har tydliga 
beröringspunkter med tillämpad etik som forsknings- och utbildningsämne och forskare vid 
CTE arbetar specifikt med denna problematik. Det kan handla om etiska och sociala 
implikationer av införandet av ny teknisk kunskap i vård och omsorg eller i syfte att övervaka 
territorier. Den tillämpade etiken studerar och kommunicerar etiskt försvarbara lösningar på 
samhällsaktuella problem. Studenterna tränas inom de olika kurserna att identifiera och 
analysera problem av etisk karaktär och i att utveckla etiskt grundade lösningar – i pågående 
forskning. Studenterna uppnår fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i 
det att de läser kurslitteratur som knyter an till/bygger på i fältet central forskning. De lärare 
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som undervisar på programmets delkurser är oftast specialister på respektive kurstema. I och 
med att de föreläser på teman som ligger nära deras egen expertis berikas föreläsningarna 
ofta av exempel från aktuell forskning – även från föreläsarens egen forskning och 
kurslitteraturen på ett flertal kurser rymmer böcker och artiklar av forskarna vid CTE.  
 
Hur kommer verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna tillgodo?  
Inom samtliga kurser kommer studenterna i kontakt med aktuell forskning inom tillämpad 
etik, nationellt och internationellt. Forskarna vid CTE och tillika lärarkåren har en internationell 
prägel. Det gäller för samtliga forskare vid CTE att de publicerar sig nationellt och 
internationellt i tidskrifter med peer-review, liksom skriver böcker och debattinslag. De 
medverkar i ett internationellt sammanhang. Lärarstaben vid CTE har även över tid rymt 
utländska föreläsare och gästföreläsare. I år medverkar studenterna i ”Ethical Theory and 
Moral Practice” i en internationell workshop med forskare från Filippinerna och Indonesien. 
2015 anordnades en workshop med fokus på IT-etik i Sverige och Japan med forskare från 
dessa länder där studenterna i kursen ”Business ethics” medverkade. 2017 arrangerades en 
workshop på temat etik och migration med forskare från Norge, Danmark och USA då 
studenter inom kursen ”Ethics and Migration” deltog. Detta är bara några exempel på hur 
studenter inkluderas i internationella forskningsprojekt som bedrivs vid CTE. De kurser som 
ges inom tillämpad etik leds av lärare som är experter på respektive kursområde och 
undervisningen bedrivs på basis av aktuell forskning. Forskningen vid CTE På så sätt har 
undervisningen en direkt anknytning till och förankring i forskning inom det aktuella området. 
Föreläsarna utgår ofta från den egna forskningserfarenheten och egna publikationer används 
i kurslitteraturen. På så vis inbegrips studenterna i en direkt dialog med internationellt 
erkända forskare inom en rad områden av den tillämpade etiken. Utöver detta har olika 
gästföreläsare deltagit i undervisningen under åren. För närvarande bidrar Gaudence 
Nyabiakiri från Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) med expertkunskap inom för 
kursen ”Globalization and Global Justice”. Gaudence föreläser om området freds- och 
konfliktforskning och beskriver sin egen erfarenhet av fredsprocessarbete i Angola och 
Rwanda vilket är av central vikt för kursen. Sammantaget kommer forskning som bedrivs vid 
CTE studenterna till gagn i mycket hög grad. 

Lärarkompetens  

De lärare som undervisar på kurserna i tillämpad etik gör det i egenskap av att vara synnerligen 
kompetenta på det område kursen behandlar. Lärarkåren har över tid varit stabil och tillräcklig 
med avseende på kursutbudet och har gett en god variation av lärare, både seniora och 
juniora. Undervisningen inom kurserna i tillämpad etik har över tid bedrivits av ett större 
lärarkollegium, bestående av två professorer (tom 2018, en docent (2014-), två biträdande 
universitetslektorer (post docs), två doktorander och två timlärare. I och med 
pensionsavgångar 2017 och 2018, och i och med att tidsbegränsade anställningar löpt ut 
(doktorandtjänster och post docs) under främst 2018 kommer undervisningen för första 
gången att bedrivas av enbart juniora forskare. En universitetslektor har rekryterats för att 
täcka den undervisning som tidigare bedrivits av 3 personer. Även om undervisningsstaben 
inom den närmaste framtiden blir mer junior stärks den i termer av pedagogiska 
utbildningsnivå. CTEs föreståndare som undervisar på flera kurser har en bred pedagogisk 
portfölj och har arbetat med seminarieutveckling på medel från rektors särskilda satsning på 
pedagogisk utveckling. Denna kunskap kommer kurserna i tillämpad etik till gagn. Den 
nyförvärvade lektorn har dessutom fått pedagogiska utmärkelser från Umeå universitet. 
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Sammantaget har de båda universitetslektorerna genomgått ett flertal pedagogiska kurser 
och har en omfattande pedagogisk portfölj (vilket dokumenteras i sakkunnigbedömningar). Vi 
kommer framgent att behöva vikarierande lärare på kurserna ”Etik 1”, ”Sommarkurs etik”, 
”Philosophy and Film” och ”Animal and Environmental Ethics”. Förhoppningsvis kan mer 
senior kompetens att kunna rekryteras på sikt som i fallet med ”Biomedical Ethics” som 
kommer att hållas av en professor vid Tema T. Positivt är att nyrekryteringen av 
universitetslektor innebär att kursen ”Business ethics” även fortsättningsvis kan ges då vi har 
kompetens för detta vid CTE.. 
     Antalet lärare och den sammantagna kompetensen är i teorin tillräckligt god och den 
kompetens som finns tillgänglig för studenter inom tillämpad etik är relevant. Men, vi har för 
närvarande så stora forskningsanslag att vi behöver vikarier för att täcka undervisningen. 
Ämneskompetensen i tillämpad etik fördjupas naturligt i det att lärarna utvecklas och håller 
sig a jour som forskare liksom undervisar inom deras egna forskningsområden. Pedagogisk 
vidareutveckling kommer att främjas, inte minst när det gäller utmaningen att bedriva IT-
baserad distansundervisning vilket ställer andra krav på kommunikation än campus-baserad 
undervisning. För närvarande utvecklar vi en kurs i AI-etik som ska ges både som campus-kurs 
och IT-baserad distanskurs. Inom denna kurs kommer vi att samverka med personer 
verksamma inom utredningsarbete gällande AI exempelvis vid Regeringskansliet.  

Arbetslivsperspektiv 

Den tillämpade etiken, är en akademisk disciplin men i mycket hög grad en samhällstillvänd 
verksamhet som behöver förhålla sig till samhällsaktuella problem och empiri. 
Informationsinhämtning från det omgivande samhället är viktig. Den etiska analysen 
fokuserar aktuella samhälleliga utmaningar, som frågan om huruvida surrogatmödraskap, och 
innovationer som genmanipulation och AI bör tillåtas. Utbildningarna i tillämpad etik ger 
förutsättningar för ett varierat och föränderligt yrkesliv. Etik integreras i ökande omfattning 
som obligatoriskt moment i högre utbildning, exempelvis på landets teknologiska fakulteter, 
och efterfrågan på kvalificerade etikföreläsare växer. Etikkomptens efterfrågas också i 
storskaliga EU-projekt (krav inom Horizon 2020) och personer med tillämpad etik som grund 
kan komma ifråga för forskning inom tvärvetenskapliga projekt. Inte minst visar den pågående 
debatten om vikten av redlighet i forskning på att etisk kompetens är relevant både inom 
akademin och i det omgivande samhället. Studerande i tillämpad etik vid CTE får kunskap om 
områden där etikkompetens efterfrågas. Någon upparbetad samverkan finns dock inte. 
    Utgångspunkten för kurserna är att studenterna ska uppnå en nivå av kritisk reflektion som 
är relevant oavsett yrkesinriktning och förse dem med en bred kunskapsbas som gör dem 
lämpade att bedriva forsknings och utredningsarbete inom olika områden och bidra med etisk 
reflektion in i olika yrkesområden. Studenterna måste förhålla sig till aktuella samhällsfrågor 
inom studierna och kommer att vara rustade att bedriva kritisk etisk reflektion och analys av 
aktuella problem vilket torde vara en tillgång inom snart sagt alla yrken. CTE har bibehållit 
kontakt med ett flertal studenter som gått våra kurser och som nu är doktorander och 
disputerade och verksamma inom forskningsprojekt, nationellt och internationellt. Någon 
uppföljande enkät har dock inte gjorts på studenter som läst enstaka kurser i tillämpad etik. 
Givet att kurserna i fråga är enstaka valbara kurser på kandidatnivå ges studenterna en så bra 
grund som möjligt att stärka sin kompetens för ett föränderligt arbetsliv. Kunskap i tillämpad 
etik torde vara användbart inom de flesta yrkesområden. 
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Studentperspektiv 

Studenterna får möjlighet att utvärdera enskilda kurser vid varje kursslut. Kursansvarig tar 
hänsyn till synpunkter och arbetar kontinuerligt med att förbättra svagheter och brister. 
Studenterna är även välkomna att enskilt diskutera sina synpunkter på kursen med 
kursansvarig under kursens gång. I och med att kurserna i tillämpad etik är småskaliga blir 
studenterna synliga för lärare och synpunkter kan fångas upp. Eventuella åtgärder 
kommuniceras direkt av ansvarig lärare till studentgruppen som helhet. Önskemål om 
kursutbud, kursmoment och inslag tillgodoses i så motto det finns ämneskompetens och 
möjlighet att implementera. Faktiska begränsningar och möjligheter kommuniceras till 
studenter för att de ska få en uppfattning om vad som är görbart. Många internationella 
studenter uttrycker missnöje över att undervisningen inom humaniora har ett relativt lågt 
antal lärarledda tillfällen. De ekonomiska förutsättningarna innebär att det önskade antalet 
lärarledda moment inte kan realiseras. Att förklara vad som är praktiskt görbart kan ge 
studenterna en bättre förståelse för varför undervisningen ser ut som den gör även om de 
skulle önska att den såg annorlunda ut. 
    Ett utvecklingsområde är att komplettera det låga talet lärarledda studentaktiviteter med 
stöd i form av inspelade föreläsningar, egna eller andra föreläsares, liksom att se över i vilken 
utsträckning studenter kan tipsas om relevanta workshops och föredrag.  Filosofiska 
föreningen håller ofta intressanta och relevanta föredrag som kan vara ett stöd för 
studenternas lärande, dock ges dessa nästa uteslutande på svenska. 

Jämställdhetsperspektiv  

LiU har under det senaste decenniet byggt upp en Lika-villkorsorganisation. Varje 
fakultet/institution/enhet har ett ombud för Lika villkor (Dnr LiU 353/07-17) och mottot är att 
alla ska känna sig välkomna. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet är att förändra det 
ojämnställda maktförhållandet mellan kvinnor och män. Det långsiktiga målet för LiU är att 
”kön inte ska spela roll”. Jämställdhet tolkat som jämlikhet mellan kvinnor och män är viktigt 
med tanke på bristen på kvinnliga professorer och forskningsledare inom området tillämpad 
etik liksom inom det bredare fältet etik och filosofi. Den svaga representationen är 
problematisk då kvinnliga förebilder såväl som manliga behövs. Med ett ensidigt fokus på kön 
hamnar dock andra diskrimineringsgrunder i skymundan som könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. CTE arbetar för att för att 
garantera lika möjligheter för studerande (och medarbetare) oavsett sådana grunder. 
Ambitionen är en internationell forsknings- och studerandemiljö med jämn könsfördelning. 
Fördelningen mellan undervisande personal har över tid varit jämn med avseende på kön men 
ojämn med avseende på ”härkomst”. Endast två utom-Europeiska lärare undervisade på 
kurserna i tillämpad etik (läsåret 2017/2018). När det gäller den faktiska fördelningen bland 
studerande i tillämpad etik är den uppskattningsvis relativt jämn med avseende på kön och på 
”härkomst” (siffror till stöd för denna skattning finns ej att tillgå). Den långsiktiga planen är att 
behålla en jämn fördelning av undervisande lärare och på så sätt ge olika typer av förebilder. 
Under utbildningen ska alla studerande ges lika möjlighet. En utmaning kopplad till detta är 
språkets betydelse. Studenter med engelska som modersmål kan lättare uttrycka sina idéer, 
använder sig av samma referensramar som föreläsarna, och har på många sätt ett försprång 
över studenter från områden med engelska som andraspråk. Språklig precision liksom 
förmågan att argumentera på ett stringent sätt muntligt och skriftligt är centralt för ett ämne 
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som etik. En utmaning är att ge studenter utan engelska som modersmål så goda 
förutsättningar som möjligt att uppnå kursmålen och nå högre betyg. 
      En annan utmaning är att förbättra jämställd representation, brett tolkat, på högre 
positioner i utbildningsmiljön tillämpad etik eftersom förebilder behövs av olika slag. Fler 
seniora med utländsk bakgrund vore välkommet. Tidigare dominerades forskningsmiljön i 
tillämpad etik av män på professorsnivå medan kvinnor dominerade mellanskiktet. En 
jämnare könsfördelning på högre forskningspositioner är önskvärd och en viktig förutsättning 
för balans på sikt är representation av båda könen i professorsposition. I och med 
nyrekryteringen kommer en bättre balans att råda med en manlig och en kvinnlig 
universitetslektor. Lärarstaben förstärks även med en kvinnlig professor som tar ansvar för en 
kurs på kandidatnivå och ett vikariat lyses ut för att täcka behovet av undervisande personal. 
     En medvetenhet om vikten av lika villkor påverkar undervisande lärares val av kurslitteratur 
i kurserna även om det är svårt att uppnå en god balans. En balans mellan manliga och 
kvinnliga teoretiker är möjlig men krävande när det gäller litteratur i modern filosofi men 
svåruppnåelig i klassisk filosofi där män dominerar. Inom vissa områden av den moderna 
tillämpade etiken har dock kvinnor ett mycket stort inflytande, t ex inom integritetsforskning 
i relation till ny teknik. Jämlik representation när det gäller härkomst är ytterst problematiskt 
att uppnå i modern såväl som klassisk filosofi, då ämnet dominerats av vita akademiker. Att 
sträva mot utjämning är en utmaning för ämnet. Målet när det gäller kurslitteraturen är att 
lyfta fram de mest relevanta verken, även om detta i vissa fall innebär en överrepresentation 
av manliga skribenter och lyfta fram kvinnor där kvinnor och män gjort med jämbördiga 
bidrag. Jämlik representation med avseende på kön i kurslitteraturen är alltså generellt 
oproblematisk i modern filosofi men svåruppnåelig när det gäller klassiker i filosofin och 
generellt ouppnåelig när det gäller härkomst. Tematiskt finns dock frågan om lika villkor väl 
representerad i de kurser som ges inom MA-programmet. Inom kurser som ”Social and 
Political Ethics”, ”Globalization and ”Global Justice och ”Ethics and Migration” är jämställdhet, 
jämlikhet, rättvisa ytterst centrala teman. Dessa kurser belyser orättvisa strukturer, 
exempelvis hur kolonialismen gett upphov till långtgående orättvisor med stor inverkan i 
dagens samhälle. Frånvaron av icke-vita filosofer i modern filosofiundervisning blir synlig i och 
med det fokus dessa kurser har. Kurserna belyser villkor för män och kvinnors möjlighet, 
oavsett härkomst, att i substantiell mening utnyttja sina fri- och rättigheter. En alldeles ny 
kursbok i Applied Ethics belyser delvis denna problematik, och frågor som rasism som sällan 
belysts i kursböcker inom området, och kommer att användas framgent. 
 
Hållbarhet och ekologi  
Hållbarhet och ekologi är aspekter som CTE verkar för att främja. Utifrån en bred tolkning av 
hållbarhet kan samtliga av kurserna i tillämpad etik sägas främja social hållbarhet. Social 
hållbarhet är i fokus för det stora flertalet kurser och den klassiska, miljörelaterade 
hållbarheten i kursen ”Animal and Environmental Ethics”. Social hållbarhet fokuseras i kurser 
som ”Social and Political Ethics” som diskuterar vikten av rättvisa förutsättningar för 
medborgare på en nationell nivå medan kursen ”Globalization and Global Justice” gör 
detsamma ur ett internationellt perspektiv. Kursen ”Ethics and Migration” diskuterar social 
och ekologisk hållbarhet med avseende på migrationsströmmar och migrationspolitik. 
Rättvisa förutsättningar till social välfärd, hälsa och mående analyseras också i relation till nya 
tekniker och innovationer. Hur bör tillgången till IT, vård och medicinsk teknik fördelas är 
fokusområden inom ”Ethical Theory and Moral Practice” och ”Biomedical ethics”. 
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Nyckeltal och genomströmning 
Data från Qlick-view bifogas. Den aspekt som primärt analyserats är genomströmning. I fall 
där genomströmningen varit låg på en kurs har den oftast ”kompenserats” året därpå och en 
relativt bra balans råder även om full genomströmning är ideal. En mer övergripande negativ 
aspekt och en positiv sådan har identifierats. Genomströmningen på ”Ethics and Migration” 
ser ut att vara något sämre än på övriga kurser. Kursen börjar i december och avslutas i januari 
vilket innebär att julledigheten kommer däremellan. Vi funderar på om examineringen kan 
hanteras på annat sätt än som nu då uppsats redovisas kort efter jul. En del studenter 
prioriterar att vistas hemma längre. Glädjande är att genomströmningen under vårterminen 
är mycket god, i synnerhet för kurserna ”Environmental and Animal Ethics” och ”Biomedical 
Ethics”. Det är svårt att sia om vad detta beror på. En möjlig förklaring är att studenterna blivit 
vana vid programmets mål och examinationsformer, en annan är att ämnena anses mer 
intressanta.  Men, då dessa kurser utmärks av lite annorlunda examinationsformer kan det 
vara just portfolio-modellen som dessa kurser tillämpar som hjälper studenterna att bli 
färdiga. Denna hypotes kommer att utforskas med hjälp av en studentutvärdering av olika 
examinationsformer inom kurserna VT19. 
  

Kvarfaktor: En typisk 7,5 CETS kurs har 11 lärarledda moment, vanligtvis 4 seminarier och 7 
föreläsningar. Därtill kommer handledningstid. 
 
Konklusioner 
Utvecklingsområden som har identifierats är behovet av: 
 Större variation i examinationsformer  
 Kunskap om relationen portfolio-examination och genomströmning 
 Större inslag av seniora föreläsare i undervisningen. 
 Alternativa undervisningsformer - IT-baserade föreläsningar/inslag som komplement 
 Disseminering - Skriftlig kommunikation till flera grupper 
 Metoder för att jämna ut effekterna av diskrepens i förkunskaper hos studenter 

Vi vill öka variationen av examinationsformer och använda oss av etappmål och 
portfolioexamination. Över tid har programmets lärarkår inneburit en bra balans mellan 
seniora och juniora forskare. För närvarande är andelen män och kvinnor som undervisar 
jämn men nu är saknas i stor utsträckning föreläsare på professorsnivå. Den ena föreläsaren 
är docent och den andre på väg att ansöka om docentur. Att framgent bibehålla en jämn 
representation av manliga och kvinnliga föreläsare kan dock vara svårt med tanke på att IKKs 
rekryteringskrav innebär att manliga sökande ska ges företräde över kvinnliga vid jämna 
meriter då IKK har en större andel kvinnliga än manliga anställda. Möjligheten att involvera 
gästföreläsare för att ge undervisning utifrån en bredare kompetens ska inventeras liksom 
möjligheten av distansinslag i kurserna. Med hjälp av distansföreläsningar kan programmet 
få en starkare internationell prägel t ex med hjälp av föredrag om AI och robotik av japanska 
etikforskare. Genusaspekter i undervisning kan stärkas. Det finns en medvetenhet i urvalet 
av kurslitteratur men mer kan göras för att få en bättre representation manligt/kvinnligt och 
västerländsk/icke-västerländsk filosofi. 
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