INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH
VETENSKAPSTEORI

PFK010

Djuretik, 7,5 högskolepoäng

Animal Ethics, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2018-12-21 att gälla från och med 2019-01-21, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

Praktisk filosofi

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning
kan inte klassificeras

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för ett urval av filosofiska problem, teorier eller riktningar inom det
filosofiska området djuretik, utifrån de sammanhang inom vilka vi i vårt samhälle
återfinner hantering av djur,
Färdigheter och förmåga
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• återge eller föra enklare djuretiska filosofiska resonemang,
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• på ett resonerande sätt förhålla sig till föreställningar och idéer av filosofisk
karaktär inom området djuretik.
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Kursen behandlar ett urval viktiga teorier, positioner, tankeriktningar och teman inom
det djuretiska området vilket omfattar sådant som djurs moraliska status,
maktrelationer mellan djur och människor samt etisk teoribildning med tillämpning på
djur i olika sammanhang, allt från vilda djur till djur i jordbruket, jakt, husdjur och djur
som deltagare i sport och konst och liknande. Kursinnehållet koncentrerar sig på det
filosofiska innehållet i de djuretiska teoribildningarna, på att förstå de djuretiska,
filosofiska problemen och på förmågan att tillämpa de djuretiska teorierna på olika
etiska problem som uppstår i människors relationer med och hantering av djur.

Former för undervisning

Undervisningen kan ske i form av föreläsningar, övningar, seminarier och
studentdiskussioner i grupp.

Undervisningsspråk: svenska
Kurslitteratur på engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Examination sker genom skriftliga prov.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget G på kursen krävs godkänt resultat på alla de ingående delproven.
För betyget VG på kursen krävs väl godkänt resultat på minst hälften av de ingående
högskolepoängen och godkänt resultat på de övriga.
Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat kursen ges möjlighet att anonymt framföra
erfarenheter av och synpunkter på denna i en kursvärdering. En sammanställning av
kursvärderingen och kursansvarig lärares reflektion tillgängliggörs för studenterna inom
rimlig tid efter kursslut. Nästa gång kursen ges presenteras sammanställningen och
eventuella genomförda åtgärder.
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