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Beskrivning
Författare: Göran Collste.
Inledning till etiken är en sedan många år mycket uppskattad introduktion till etiskt tänkande.
Boken utkommer nu i en tredje, uppdaterad upplaga.
Här presenteras på ett inspirerande sätt grunderna för etisk argumentation och förhållandet
mellan etik och religion. Vad utmärker en rätt handling? Normativa etiska teorier som
utilitarism, pliktetik och kontrakts- och rättighetsteorier ger olika svar, och de analyseras i
boken. Vidare behandlas etiken inom kristendom, islam och buddhism, liksom nyare
riktningar som kommunitarism och feminism.
I boken diskuteras aktuella frågor inom tillämpad etik och yrkesetik. Texten innehåller en rad
exempel på moraliska problem som stimulerar läsaren till egna reflektioner. I denna reviderade
utgåva behandlas dessutom yrkesetiken mera ingående.
Boken är främst avsedd för studenter vid universitet och högskolor inom utbildningar där
etiska frågeställningar ingår, men kan med behållning läsas av alla som är intresserade av
etikens grunder.
"Collstes bok är en utmärkt inspirationskälla för vidare diskussion i det angelägna ämnet etik."
Chatrine Pålsson, riksdagsledamot i Läkartidningen

Tredje upplagan

Annan Information
Jämför priser på Inledning till etiken (Häftad, 2010), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Inledning till etiken (Häftad, 2010).
Inledning. Ibland anklagas den västerländska etiken för att vara antropocentrisk, det vill
sägaensidigtutgå ifrån människan och hennes behov. Det är utan tvekan en anklagelse med
viss bäring. Den etiska reflektionen börjar med människan, sannolikt av det enkla och
uppenbara skälet att det är hon som reflekteratoch.
Inledning till etiken. Upplaga: Senaste upplagan. Förlag: Studentlitteratur. Författare/red:
Roberts, Lucienne. Titel: Good: an introduction to ethics in graphic design. Upplaga: Senaste
upplagan. Förlag: AVA Academia. Författare/red: Shaughnessy, Adrian. Titel: How to be a
graphic designer without loosing your soul.
25 nov 2015 . Bohlin, Henrik & Eklund Jacob (red) (2013) Empati – teoretiska och praktiska
perspektiv. Studentlitteratur. Inledning s 13-21. Kap 3, 8,12,13. Collste, Göran (2010)
Inledning till etiken Studentlitteratur. (ca 100 s). Jensen Per, Ulleberg Inger (2013) Mellan
orden – kommunikation i praktiken. Studentlitteratur.
Ansvar och etik. Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att
upprätthålla en hög säkerhet och trovärdighet. Egenåtgärdssystemet innefattar såväl interna
regler som avtal med de parter som ofta samarbetar med läkemedelsföretag. Systemet omfattar
också rutiner för att upprätthålla.
I. Etik och Habilitering. 4. Inledning. 5. Bakgrund. 6. Varför en egen värdegrund? 6.
Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund. 6. Vad är etik? 7. Föräldraperspektivet Av Carina
Lindqvist. 9. II. Analys och Diskussion. 12. Värdegrundens innebörd. 13. Nyckelområden
inom verksamheten. 17. Bemötande. 17. Föräldrar och barn.
Etikseminarium för studenter vid termin1, termin 3 och termin 5, Biomedicin Kandidat,
Uppsala. Universitet. Program för 2015. 2(2). Bilaga i svarsrapport till UKÄ - Biomedicin
Kandidatutbildning 2015. Rekommenderad kurslitteratur: • Inledning till etiken, Göran Collste,
ISBN 9789144056708. • Medicinsk etik i fickformat, PC.
3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 5. Inledning. 6. Sjuksköterskan och etiken. 8.
Sjuksköterskan och sociala medier. 10. Sociala medier vid kontakter med vården. 12. Vad
säger lagstiftningen. 15. Fördjupningsmaterial.
2 okt 2014 . ETISKA DILEMMAN Autonomiprincipen Godhetsprincipen Principen att inte
skada. Rättviseprincipen Fyra medicinsk-etiska principer 1.Problemformulering

2.Informationssamlande 3. Alternativställande 4.Konsekvens- och handlingsbedöming 5.
Sannolikhetsbedöming 6. Värdering 7. Beslut 8. (Handling)
2 okt 2012 . På senaste tiden har jag börjat läsa Postmodern etik av Zygmunt Bauman och
känner att den kommer att påverka mig en hel del framöver. För att vara lite mer ambitiös har
jag även sammanfattat min läsning efter varje kapitel. Dessa sammanfattningar kommer jag att
publicera här på bloggen med start.
Riktlinjerna tar upp de yrkesverksammas förhållande till: - kolleger. - arbetsplatsen. - yrket. samhället. - till den enskilde. Akademikerförbundet SSR antog 1997 sina från 1985 reviderade
yrkesetis- ka riktlinjer för socionomer11. Avsikten med riktlinjerna är att framhålla. 10 Collste,
G: Inledning till etiken. Studentlitteratur.
Inledning till etiken# pdf - Läs online & ladda ned gratis - GroupSpaces. Die Generation Y
Ladda Ner e-Bok | - E-böcker. ADHD – etiska utmaningar, Smer rapport 2015:2. Ljudbok
Inledning till etiken av Göran Collste Ladda ned online . Inledning till etiken nån nedladdning
(PDF EPUB MOBI) boken. Inledning till etiken#.
Inledning. Etiken är fundamental för hälso- och sjukvården. I praktiken är den beroende av att
var och en – från vårdens högsta ledningsnivå hela vägen fram till den professionella
yrkesutövarens möte med den enskilda patienten – bär upp den. Detta sker genom observans
på etiska mål och värden som står på spel i olika.
Inledning till etiken ger en introduktion till ämnet etik och till etiskt tänkande. Boken
diskuterar bl.a. etikens olika områden, förhållandet mellan etik och människosyn och mellan
etik och religion. Ett antal viktiga etiska begrepp analyseras och flera inflytelserika, normativa
teorier granskas mer eller mindre ingående.
Här presenteras grunderna för etisk argumentation och förhållandet mellan etik och religion.
Vad utmärker en rätt handling? Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik och
kontrakts- och rättighetsteorier ger olika svar, och de analyseras i boken. Vidare behandlas
etiken inom kristendom, islam och buddhism, liksom.
blir möjligt att tala om etik, ehuru man är naturalist, den är icke ens angifven. Utan att
redogöra för Spinozas lära om de tre kunskapsgraderna och om den högsta graden såsom
samtidigt det högsta goda, är det omöjligt att ge ett begrepp om Spinozas etik. Den blir etik
genom de tankar, som sammansluta sig till begreppet.
1 Etiken i praktiken. Stycket ger en inledning till ämnet som undersöks. Vidare presenteras
problemformulering, uppsatsens syfte, avgränsningar och definitioner. Ett företag som säljer
damskor står i valet och kvalet mellan möjliga reklamkampanjer. En reklambyrå har skapat en
reklamkampanj som ökat försäljningen med.
14 feb 2012 . Etik / Moral (Collste, 1996, inledningen till etiken; Filosofilexikonet, 1994:143)
<ul><li>Av grek. ethos , sedvana, seder och av lat. moralis , sedvana: </li></ul><ul>
<li>metaetik : behandlar det sätt på vilket moraliska fenomen skall avgränsas från ickemoraliska ämnen t ex genom att undersöka villkoren för.
Den 5 februari 2015 godkände Emily O'Reilly uppförandekoden för Europeiska
ombudsmannen. Detta initiativ visar hennes engagemang och vilja till öppenhet och
efterlevnad av etiska regler. Det återspeglar också hennes starka övertygelse att EU:s
institutioner kan återvinna medborgarnas förtroende endast genom att.
Inledning. Moral och etik används ofta med samma betydelse. Men ibland gör man skillnad på
begreppen. Moral är våra uppfattningar om vilka handlingar som är rätt och vilka handlingar
som är fel. Men när man ska förklara varför man tycker att vissa handlingar är rätt och andra
handlingar är fel sysslar man med etik.
Inledning till etiken är en sedan många år mycket uppskattad introduktion till etiskt tänkande.
Boken utkommer nu i en tredje, uppdaterad upplaga. Här presenteras på ett inspirerande sätt

grunderna för etisk argumentation och förhållandet mellan etik och religion. Vad utmärker en
rätt handling? Normativa etiska teorier som.
22 sep 2015 . Kursen ingår i Baskurs i teologi, 60 hp som utgör inledning till de teologiska
studierna samt ingår i kandidatprogrammet 180 hp vid Ersta Sköndal högskola. Kursens
lärandemål. Studenten skall efter avslutad kurs kunna. - redogöra för de bärande
huvudlinjerna i kristen troslära. - identifiera olika uttryck för.
Obligatorisk litteratur. Referenslitteratur. Arbetspsykologi. Termin 1-2. Samspel i grupp,
Nilsson,. Björn,. ISBN 978-91-44-04354-8. Hälsopsykologi, Rydén,. Olof. Stenström, Ulf.
ISBN 978-91-622-8809-9. Inledning till etiken, Collsté,. Göran. ISBN 9789144056708. Etik i
arbete med människor,. Henriksen, J-O & Vetlesen,. A-J.
Inledning till etiken. Studentlitteratur. Filosofiska institutionen, Stockholm universitet (2014).
Hämtat den 4/6 – 2014 från:
http://www.philosophy.su.se/utbildning/studieinformation/2.24908/detta-ar-filosofi-1.97810.
Kant, Immanuel (1965). Grundlegung zur Metaphysik der sitten.Yale University Press. Nagel,
Thomas (1992).
handlar också om Gawanders far (även han kirurg) som drabbats av en svår cancersjukdom
och om sonens egen hantering av sjukdoms tiden. Därför handlar denna bok om såväl
egenetik som professions etik inom läkarkåren. Berättelsen presenteras i tio kapitel:
”Inledning”. ”Det själv ständiga jaget” ”. Allt går sönder” ”.
2011. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Electronic resource: www.vr.se. ISBN
978-91-7307-189-5 Colste G. Inledning till etiken. 2002 Studentlitteratur. ISBN 978-91-4402211-6 Loue S. Textbook of research ethics. Theory and practice. 2000 Kluwer Academic
/Plenum publisher, NY. ISBN 0-306-46448-9.
17 okt 2017 . BOKEN : INLEDNING TILL ETIKEN AV GÖRAN GOLLSTE I NYSKICK
ISBN NR 978 91 44 05670.
Andersen, Sven: Som dig själv <i>En inledning i etik</i>. Pris: 160 kr. Köp En grundbok med
avsikt att ge bakgrundskunskap till det etiska tänkandet, såväl filosofiskt som teologiskt.
Andersson, Kerstin: Naturens värde och hållbar utveckling Pris: 170 kr. Köp I denna bok
granskas olika etiska uppfattningar och argumentation.
Beslutsmodell. Etisk beslutsmodell bearbetad utifrån en modell av Göran Collste, vilken
återfinns i hans bok Inledning till etiken. 1. Problemformulering: Vilket är problemet? Vems
är problemet? . 9. Handling. 10. Utvärdering. Blev resultatet som jag tänkt? Collste, G.
Inledning till etiken. Studentlitteratur, Lund 1996.
Uppsatser om EN INLEDNING TILL ETIK. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska
högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier &
examensarbeten.
En inledning till idrottens etik och filosofi. Den franske författaren och 1957 års
nobelpristagare i litteratur, Albert. Camus, hävdade en gång att allt han lärt om etik hade han
lärt från idrot- ten.1 (Camus lär för övrigt ha varit en utmärkt fotbollsspelare i sin ung- dom).
Camus slagfärdiga och kategoriska uttalande brukar ofta.
”Inledning till djurskyddslagstiftningen i Finland” är avsedd att fungera som en introduktion
till djurskyddslagstiftningen i Finland och till vissa delar även inom EU. I boken presenteras
de allmänna principer som djurskyddslagstiftningen bygger på samt en mer detaljerad
genomgång av hur vissa djurrättsliga frågeställningar.
Inledning. Det är idag vanligt att man talar etik på våra arbetsplatser. Man försöker bli tydlig
vilka värderingar som ska gälla på arbetsplatsen, både internt i förhållandet medarbetarna
emellan och externt, i relation till kunder och dem man betjänar. Ofta försöker arbetsledningen
få till stånd en diskussion med de anställda.

Grundläggande problem och modeller med utgångspunkt i Inledning till etiken. Dagens fokus
är på… Teorier och begrepp. Varför ska man studera etik? Finna lösningar på problem; Lära
sig att se att det finns olika lösningar på ett problem; Lära sig att olika lösningar är bra
beroende på vad man ser som viktigast. Etik och.
Källor: Inledning till etiken av Göran Collste, NE m.fl. Vill du veta mer?
http://lankskafferiet.skolutveckling.se. – Myndigheten för Skolutvecklings sajt med länkar till
webb- platser du kan använda i skolarbetet. Om Kunskapsmedia. Kunskapsmedia AB är ett
medieföretag som producerar och distribuerar utbildningsprogram på.
Kärnavfall,. etik. och. ansvaret. för. framtida. generationer. 9.1. Inledning. Under
efterkrigstiden kan man finna flera exempel på teknikprojekt, som blivit föremål för debatt
och diskussion inte bara bland politiker utan också bland en större allmänhet. Öresunds- bron
föregicks av en omfattande miljödebatt. Järnvägsbyggen.
I Aristoteles Etiken, som skrevs som inledning till Politiken, utforskas människans natur och
mål. Han menar att varje varelses rätta handlande återfinns i det som överensstämmer med
dess form. Eftersom människans själ är en förnuftig tillvaro måste det mänskliga livets mål
bestå i funktioner som kännetecknar människan.
LIBRIS titelinformation: Inledning till etiken / Göran Collste.
Inledning till etiken av Collste, Göran. Pris från 45,00 kr.
Inledning till etiken. (uppl 3). Lund: Studentlitteratur Cott CA, Finch E et al. The movement
continuum theory of physical therapy. Physiother Can. 1995;47:87–95. Faresjö T & Åkerlind I
(red). (2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Lund: Studentlitteratur. LSR,
Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Broberg C,.
Inledning. Den nuvarande organisationen för etikprövning inrättades 2004. De sex regionala
etikprövningsnämnderna har en omfattande verk- samhet inom vilken 576 ledamöter granskar
ansökningar om etik- prövning. Sedan starten har förutsättningarna för etikprövningsverksamheten delvis förändrats. Antalet avgjorda.
Visa nästa nivå. Ansökan Visa nästa nivå. Blankett · Vägledning till ansökan ·
Forskningspersonsinformation · Vägledning till forskningsplan · Handläggningen ·
Övergångsregler · ICH/GCP · Bakgrund/bestämmelser · FAQ · Sök efter beslut · Centrala
etikprövningsnämnden. Visa nästa nivå. Om nämnden · Ledamöter och.
Inledning. SEPAF är en branschförening för byråer i Sverige som arbetar med skydd av
patent, varumärken och design. Syftet är att upprätthålla god etik och en hög yrkesskicklighet i
branschen. Alla SEPAF-anslutna byråer tillämpar våra allmänna uppdragsvillkor, vilket är en
trygghet för våra kunder dvs. användarna.
som företag arbeta med etik och miljö i hela produktionsledet. Uppförandekod = Skriftliga
regler för ett företags verksamhet. NGO = Icke-statlig intresseorganisation. Stakeholder =
Företagets intressenter, exempelvis kunder, aktieägare och fackförbund. Innehållsförteckning.
Inledning. 3. Företagens handlingskraft viktig. 4.
Göran Collste. Inledning till etiken. 92 sidor. Lund: Stu- dentlitteratur, 1997. Pris ca 135 kr.
ISBN 91-44-00055-3. Recensent: riksdagsleda- mot Chatrine Pålsson, leda- mot i statens
medicinsk-etiska råd, Fliseryd. Göran Collstes bok »Inled- ning till etiken» har god kva- litet
och är högaktuell. Boken har mycket att ge alla, men.
Principetik känns tryggare, anser jag, men jag tar gärna emot argument som talar mot min egen
uppfattning. Det finns många andra sorters etik som det inte finns plats att gå in på här. Om
man vill ha en mycket lätt- och snabbläst introduktion till etik, kan jag rekommendera Göran
Collstes lilla bok Inledning till etiken. Så här.
ridsporten, bland annat som ledamot i CUS. Hennes uppgift under helgen var att leda och
presentera de frågor som aktualiserades under forumet. Som en första inledning till

diskussionerna presenterades helgens spelregler och ridsportens definition av begreppet etik: ⋅
Vi får ut motsvarande vad vi satsar in! ⋅ Lyssna för.
Inledning till etiken, andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. Etikbloggen,
https://etikbloggen.crb.uu.se/ (hämtad 2017-06-30). Etik, En blogg om etik från Sveriges
lantbruksuniversitet, http://blogg.slu.se/etik/ (hämtad 2017-07-03). Etikprövningsnämnderna,
http://www.epn.se/start/ (hämtad 2017-06-30). Larsson, L. (2015).
21 mar 2002 . 31 Knutson, (2000), Etik i praktiken, Studentlitteratur. 32 Koskinen, (1994), Tro
på framtiden, Rabén prisma. 33 Nylén, (1996), Gott och ont inom affärslivet, Umeå universitet.
34 Collste, (1996), Inledning till etiken, Studentlitteratur. 35 Hermerén, (1989), Det goda
företaget, SAFs Förlag. 36 Hermerén, (1989).
Etik och moral. Personliga ombuds förhållningssätt. Personliga ombuds yrkesetik. Personliga
ombuds unika ställning. Personliga ombuds bemötande. Personliga ombuds samverkansetik.
Vad är etiskt dilemma? Inledning och syfte. Syftet med YPOS etikdokument är att det ska
bidra till ökad etisk medvetenhet. Vi ska kunna.
3 feb 2012 . samt Spalde och Strindlund) för att diskussionen om vad en inklusiv etik kan vara
ska utmynna i exempel på livshållning samt tolkning av dess möjligheter och problem. 1.4
Struktur. Uppsatsen är indelad i fem delar: Inledning, Dagens situation, Singer och Linzey,
Kärlekens väg samt Avslutning. I den korta.
Vardagen, värden, livet, etiken. Etiska regler för yrkesmänniskor inom . Inledning 4. Om
yrkesetikens betydelse 5. En internationell definition av arbetet i socialbranschen 7. De
mänskliga rättigheterna och människovärdet 7. Samhällelig rättvisa 9 . lande till etiken och de
mänskliga rättigheterna. Man kan säga att hela.
IFLA:S ETISKA REGLER FÖR BIBLIOTEKARIER OCH. ANDRA
INFORMATIONSSPECIALISTER. Kortversion. INLEDNING. De här reglerna för etik och
professionellt uppförande ska ses som ett förslag på riktlinjer som kan tjäna som etisk
vägledning för bibliotekarier och informations- specialister, och som ett underlag för.
considerations of Levinas' ethical and political dimension to suggest a broader view on
educational relations. Keywords: ethics, equality, Levinas, infinity, educational relations,
philosophy of education. Inledning. Hur ser en pedagogisk relation med en etisk utgångspunkt
ut och hur kan etiken påverka synen på utbildning?
Detta dokument innehåller följande: Sida. Förord. 5. Inledning. 7. Del 1: Slutsatser från
hearingen. 9. Del 2: Referat från hearingen. N A: Varför behövs en ”god etik” på ”Nätet”? N
B: Vem är intressent i en god etik? N C: Vad kan (och borde) göras för att skapa god etik på.
Nätet? N D: Hur kan vi utveckla en god etik på Nätet?
Människosyn. ”Vår människosyn påverkar våra handlingar” (Göran. Collste, Inledning till
etiken, 2002). 1. Hur människan är. 2. Vad som är gott för människan. 3. Människosyn. >
Tydliggörande av utgångspunkt.
När vi uttalar oss i frågor som rör moral och etik använder vi oss av värdeord som rätt och fel,
gott och ont. Ofta används begreppen . etik kommer av det grekiska ordet för sed, sedvänja ethos. bullet, moral kommer . etik, Thales 2000. En god introduktion ger också Göran Collste i
Inledning till etiken, Studentlitteratur 1996.
Inledning. Monica Coenraads är en gift fyrtioårig trebarnsmamma. Hon är en djupt troende
katolik och hade därför beslutat att tacka nej till den rutinmässiga fosterdiagnostik som erbjöds
när hon väntade barn. Ett eventuellt beslut om abort ville hon inte ta. Hennes äldsta barn,
Chelsea, föddes friskt men diagnosticerades.
Tillsammans utvecklar vi en professionell polis. Polisförbundets yrkespolitiska program.
Inledning. Det är snart tio år sedan Polisförbundet tog fram sitt förra yrkespolitiska program.
Sedan dess har omvärlden .. Det är viktigt att Polisen på ett tydligt och korrekt sätt själv tar

ansvar för etiken i yrkesrollen. Den etiska kompass.
Inledning - Analys - Slutsats/ ställningstagande - Källor. Utdrag. "Inledning: I artikeln
”Förlamad kvinna begär dödshjälp”- Dagens nyheter 2010-03-18 skrivs om en totalförlamad
kvinna som varit i detta tillstånd sedan sin sexåriga ålder. Idag är hon 31 år och dödsbenägen
och enligt henne vill dö på ett ”värdigt sätt”, hennes.
INLEDNING – Stefan Ohlsson. 5. Bildmanipulering i vardagen. 5. Bildmanipulering. 5.
Vardagsmanipuleringen. 6. ETIKEN I FOKUS – Thomas Anderberg. 7. DEN
BILDJOURNALISTISKA. ETIKEN I PRAKTIKEN – Hans Paul. 11. Vi är det största hotet. 11.
Dags att granska sanningen. 15. Jakten på bevis. 16. Arrangera eller.
9 mar 2017 . Argumentation inom olika områden som juridik, biologi, religion, konst, etik och
näringsliv har sina egna särdrag. I kontrast till dessa ämnesspecifika argumentationssystem står
en argumentation som inte hör till ett bestämt ämne och som vi alla har gemensamt.
Argumentationsteorin skiljer på motsvarande.
4 Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter 4.1 Europakonventionen om de
mänskliga rättigheterna Inledning Europarådet är en mellanstatlig organisation som bildades år
1949. Medlemsstater i Europarådet måste bekänna sig till principen om ett demokratiskt och
lagstyrt samhällssystem där de mänskliga.
10.00 Inledning – Mikael Sandlund ordförande, Läkaresällskapets Delegation för medicinsk
etik, Thomas Lindén ordförande, Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd 10.10 Det personliga
mötet – när behövs det? Valdemar Erling, Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus 10.35 Vad gör
en vårdcentral till en vårdcentral? Susanne.
Musikalisk inledning. Borgmästare Kent Andersson, Malmö stad, hälsar välkommen.
Presentation av utbildningen i våra länder. Att arbeta med andras motivation. Psykolog Dorthe
Birkmose. Lunch. Workshop – välj bland flera! Workshop – välj bland flera! Kaffe. Årsmöte
Riksföreningen Lärvuxpedagogerna. Sightseeingtur.
Den här lektionen handlar om etik och genus samt vad som är rätt och fel i reklam. Den tar
upp vilka regler som gäller för reklam och hur man i Sverige arbetar för att reglerna ska följas.
Under lektionen får eleverna även diskutera frågor som rör hur tjejer och killar framställs i
reklam och varför utformningen av reklam bör.
15 nov 2012 . Innehåll. Inledning. 3. Patientnämnden Etiska Nämnden. 4. Nya genetiska
analysmetoder och nya etiska utmaningar. 5. Etik och genterapi. 10. Genetisk screening - några
etiska aspekter. 13. Avslutning och sammanfattning. 15. Dokumentationstexter: Brita
Wessinger, journalist och informatör, Landstinget.
12 jun 2007 . Etik-människosyn-mening I 15 hp. Ethics-views of humanity-meaning 15 credits.
Fastställd av . redogöra för sambanden mellan etik, människosyn och meningsfrågor. •
självständigt tillämpa centrala etiska teorier på . Som dig själv: En inledning i etik. Nya Doxa .
sidor: 239. Argullol, Rafael & Eugenio.
Inledning: Etik i personalarbetet. 3. Personalarbetets aktörer. 4. Varför en etisk kod? 4.
Personalarbetets villkor. 5. Yrkestradition och grundsyn. 6. Etikens grundfrågor. 7. Etiska
värden och normer. 8. Etiska principer av relevans. 9. Etiska karaktärsegenskaper. 11. Etiska
riktlinjer och råd. 12. Reflexions- och samtalsfrågor. 14.
idéer utan att mottagare har en förutbestämd attityd mot det du säger på grund av vem du är.
Etik är något som blir lidande i processen, men det är nog ett pris som är .. INLEDNING. När
det första meddelandet skickades från en dator till en annan hade ingen kunnat förutspå hur
fort internet skulle utvecklas och hur stort det.
1984 – Makten, moralen och människan: en analys av värdekonflikter i debatten om
medbestämmande och löntagarstyre; 1993 – Etik i datasamhället; 1996 – Inledning till etiken;
1998 – Ethics and information technology; 1999 – Is human life special?: philosophical

perspectives; 2002 – Is Human Life Special? Religious.
med inslag av etik, moral och idéhistoria. Sist presen- teras en halländsk grisbonde som
samarbetar med en forskare för att få sina djur att må bra. Sverre Sjölander inleder boken; han
är professor i etologi. (läran om djurens beteende) på Linköpings universitet. Han tar upp
många aspekter som fördjupas av andra författare.
Våra frågeställningar är följande: Vad anser lärare ingå i området etik och moral? Vilka etiska
situationer kan man finna i klassrummet? Vad anser läraren om sin egen etikundervisning?
Studien är byggd på fem lärarintervjuer och klassrumsobservationer i grundskolan år 4- 6.
Under observationerna har vi sett olika etiska.
Öresland S, Lützén K: Etiska stigar och moraliska vandringar. I F Friberg, J Öhlén (red).
(2009) Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. Studentlitteratur. Collste G.
(2010) Inledning till etiken. Kapitel om viktiga begrepp. Studentlitteratur. Stryhn H. Etik och
omvårdnad. Studentlitteratur. Sidorna 74-92.
Argos, Lund. Andersen S 1997: Som dig själv. En inledning i etik. Nya Doxa, Nora. Bergmark
A 1998: Nyckelbegrepp i socialt arbete. Studentlitteratur, Lund. Bergmark A, Thorslund M,
Lindberg E 2000: Beyond benevolence - solidarity and welfare state transition in Sweden. I
International Journal of Social Welfare. 2000:4.
Inledning. Vad är etik? Och vad är moral? I vardagligt tal flyter begreppen ihop. Moral
betecknas oftast som det omedvetna, värderingar som ligger tillgrund för vårt faktiska
handlande, medan etik är den intellektuella överbyggnaden. Etik är alltså medvetengjord
moral. Man kan säga att alla har en moral, men att etik är.
Inledning. Lektion ett: ETIK OCH MORAL. 5. Lektion två: ONT OCH GOTT. 7. Lektion tre:
OM OLIKA SLAGS ETIK. 9. Lektion fyra: HISTORIA. 11. Lektion fem: FAKTA. 12. Lektion
sex: MÄNNISKOSYN. 14. Lektion sju: MÄNNISKOVÄRDE. 16. Lektion åtta: VAD ÄR EN
MÄNNISKA? 18. Lektion nio:SPRÅKET. 21. Lektion tio:.
Grundläggande problem och modeller med utgångspunkt i Inledning till etiken. Publicerades
avHelen . 5 Etik och människosyn Antaganden om människan påverkar vad vi anser att hon
får eller bör göra och vad vi kan förvänta oss av varandra - ofta metafysiskt grundade Göra
rationella bedömningar? Hur fria är vi att fatta.
15. 3.1 Uppsatsens innehåll. 15. 3.2 Litteraturstudie. 16. 3.3 Min egen process. 16. 3.4 Källor
och avgränsningar. 17. 3.5 Litteraturstudiens etik. 19. 4. Etik, moral och människosyn. 22. 5.
Gestalt med jag-fokus. 26. 5.1 Inledning. 26. 5.2 Grundarna œ Fritz och Laura Perls samt Paul
Goodman. 26. 5.3 Den tidiga gestaltterapin.
30 okt 2017 . Beskrivning. Författare: Göran Collste. Inledning till etiken är en sedan många år
mycket uppskattad introduktion till etiskt tänkande. Boken utkommer nu i en tredje,
uppdaterad upplaga. Här presenteras på ett inspirerande sätt grunderna för etisk argumentation
och förhållandet mellan etik och religion.
. samlat grundläggande information om etik och god sed för Fastighetsägarnas medlemmar.
Broschyren är inte uttömmande på detta område utan kompletteras av andra handlingar, se
vidare www.fastighetsagarna.se. Denna broschyr har utarbetats av Etiska Nämnden hos
Fastighetsägarna Sverige. 1. INLEDNING. Fo to.
13 jan 2007 . Inledning Jag har valt att skriva om abort eftersom det är ett bra ämne för
diskussion. Nedan klargörs vad abort är och hur det går till. Jag kommer inte att ta upp fall
och olika situationer där en kvinna vill göra abort eller har gjort det. Utan jag tar upp abort ur
ett generellt perspektiv där kvinnan främst sätts i.
1 Inledning. Etik och moral diskuteras flitigt idag inom flera yrkesbranscher. Diskussionen
handlar om hur man skall agera enligt rätt och fel. Man kan dock inte anta att alla människor
har samma etiska och moraliska syn på vad som är rätt och fel. För att man inte skall agera

grovt oetisk fel så behövs lagar.
Etik - från lätt till avancerat. . Etik = teoretisk reflektion över mänskliga värderingar och
handlingar, samt motiven för dessa. Moral = människans praktiska och faktiska handlande.
Människosyn = olika antaganden om människors . Inledning till etiken, Göran Collste. Förlag:
Studentlitteratur http://www.studentlitteratur.se.
Inledning. Forum för hållbar utveckling är ett forum för dialog om hur samhället kan
utvecklas i riktning mot balans och harmoni mellan ekonomiska, sociala, kulturella och
ekologiska målsättningar. En dialogprocess med engagerade och kompetenta deltagare med
olika bakgrunder kan bidra till att öka för- ståelsen för hur.
Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius, första upplagan 2004, andra upplagan 2010,
bokförlaget Thales, Stockholm. 1. Inledning. Allmänt om ämnet normativ etik. Läs de
inledande sidorna 7-‐28 i antologin. 2. Konsekventialism. Läs Philip Pettits
”Konsekventialism” och Jonathan. Glovers ”Det spelar ingen roll om.
1 Inledning. 1.1 Om betydelsen av en bra barndom och ungdom. Barndomen är ett unikt
skede i livet som även lever vidare hos vuxna i form av minnen och erfarenheter från den
egna barndomen. Den är ett samhälleligt och kulturellt fenomen, som äger rum i en viss social
kontext och i vardagslivet. Barndomen är en livsfas.
Per Axelsson, forskare vid Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, inleder 2014
års Lars Thomasson-symposium. Årets tema är Etik i urfolksforskning. Samisk forskning
måste utvecklas med samiska aktörer; historien har visat oss att forskningen h.
Per Axelsson, forskare vid Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, inleder 2014
års Lars Thomasson-symposium. Årets tema är Etik i urfolksforskning. Samisk forskning
måste utvecklas med samiska aktörer; historien har visat oss att forskningen har gjort enorma
felsteg. Sverige ligger långt efter länder som Nya.
Köp begagnad Inledning till etiken av Göran Collste hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt
– Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Den ena är tillämpad etik, i synnerhet arbetsetik, IT-etik, global etik/teorier om global rättvisa
samt vårdetik. Den andra huvudinriktningen rör . När man sysslar med tillämpad etik ställs
man naturligen inför etiska principfrågor och vice versa. IT-etiken utgör ett bra exempel. .
Inledning till etiken. Författare: Göran Collste.
30 okt 2017 . . det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå
igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och
behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik
och dygdetik. Kapitel: Inledning (00:00 – 03: 32)
3 feb 2012 . Max Webers verk Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, original
utgåva 1904–05, är en undersökning i den västerländska kapitalismens karaktär och orsaker
kring dess upkomst. Max Weber börjar med att i inledningen ge en bakgrund till varför detta
system är unikt i flera avseenden och ger.
Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur. (86 s.) Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell
(2015). Respekt för lärarprofessionen - om lärares yrkesspråk och yrkesetik. (4:e uppl.)
Stockholm: Liber. (180 s.) Franck, Olof & Stenmark, Mikael (red.) (2012). Att undervisa om
religion och vetenskap: med grund i ämnesplanen för.
. gemensamt tagit fram det här arbetsmaterialet som består av två delar;. • Denna broschyr som
inkluderar ett verktyg för etisk reflektion och en idébank för hur ni kan arbeta med etik på
arbetsplatsen. • En separat kortlek med etiska dilemman från arbetsplatser inom
laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. □. 3. iNledNiNg.
14 jul 2017 . Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett
svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik,

konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Kapitel: Inledning (00:00 - 03: 32) Pliktetik (03:33
- 07:02) Konsekvensetik (07:03 - 10:24) Sinnelagsetik.
5.1.1 Inledning. På såväl europeisk nivå som på ett internationellt plan i övrigt har det
bedrivits arbete med frågor om domarens oberoende, rättsställning och etik. Arbetet har
utmynnat i flera dokument. Av dessa har vissa statsmakterna som huvudsaklig adressat medan
andra riktar sig främst till den enskilde domaren.
Inledning s 1. Bakgrund s 1. Några begrepp inom forskningen kring vårdetik s 2. Etik och
vårdetik s 2. Professionsetik och allmän etik s 2. Etisk kunskap s 2. Etisk kompetens s 4.
Forskning om reflektion s 5. Reflektion som beslutsfattande stil s 5. Reflektion som en väg till
frigörelse s 6. Vårdforskning med fokus på reflektion.
Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn. Inledning i kön.5 Att sätta
marknadsmekanismerna ur spel genom att mygla sig förbi konkurrensen blir kostsamt för hela
samhället, i ett rent ekonomiskt perspektiv men också i ett demokratiskt. För även när
korruption och svartarbete håller sig inom näringslivet utmanas.
15 aug 2010 . Inledning till etiken är en sedan många år mycket uppskattad introduktion till
etiskt tänkande. Boken utkommer nu i en tredje, uppdaterad upplaga. Här presenteras på ett
inspirerande sätt grunderna för etisk argumentation och förhållandet mellan etik och religion.
Vad utmärker en rätt handling? Normativa.
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