
VURDERING I FIL2302 - Anvendt etikk - våren 2013 
Vurderingsformen i FIL2302 - Anvendt etikk er en semesteroppgave. En forutsetning for 
å få vurdert semesteroppgaven er imidlertid at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent. 
For FIL2302 er den obligatoriske aktiviteten er flervalgsprøve. 
 
Flervalgsprøven 
Flervalgsprøven avholdes 3. mai, på siste ordinære seminarsamling. Denne vurderes til 
godkjent/ikke godkjent, og godkjent flervalgsprøve er en forutsetning for å få 
semesteroppgaven vurdert. For “godkjent” kreves minst 15 av 25 riktige svar. 
Spørsmålene dekker hele pensum og hvert spørsmål har tre svaralternativer. 
Dersom noen ikke er tilstede 3. mai, kan de møte uken etter, 10. mai. Denne datoen er 
det ingen undervisning. 
Semesteroppgaven 
Semesteroppgaven skal leveres i ClassFronter innen 31. mai kl. 14.00. Denne vurderes 
med karakterene A til F, der A er beste karakter. Oppgavene blir vurdert individuelt, ikke 
etter en normalfordelingskurve. 
Oppgaven skal være ca. 10 sider, skrevet i Times New Roman, skriftstørrelse 12, med 
1,5 linjeavstand. Litteraturliste inngår ikke i disse 10 sidene. Referansestil er valgfri. 
Oppgaven kan skrives på norsk (valgfri målform) eller engelsk. 
Det tilbys individuell veiledning på semesteroppgaven. For å få veiledning, må utkast 
sendes på e-post til faglærer (o.m.moen@ifikk.uio.no) innen 10. april. Utkastet skal være 
anonymisert, og blir sendt ut til to medstudenter for kommentering. Alle som leverer, vil 
få to kommentarer fra medstudenter og må selv skrive to kommentarer. 
Medstudentkommentarene skal leveres, også på e-post til faglærer, innen 17. april. På 
bakgrunn av utkastet og studentkommentarene, gis deretter individuell veiledning (ca. 45 
min.) med faglærer. 
 
Velg én av følgende oppgaver: 
1. Metode 
Gjør rede for Janet Radcliffe Richards’ “Presumption Method”, og drøft hvorvidt dette er 
en god allmenn metode i anvendt etikk. Bruk eksempler fra pensumslitteraturen. Ta også 
stilling til hvilke metaetiske og epistemologiske forutsetninger (hvis noen) metoden 
bygger på. 
2. ”Noxious Markets” 
Gjør rede for Debra Satz’ teori om “Noxious Markets”, og drøft hvorvidt teorien er holdbar 
og har de konsekvensene som Satz mener at den har. Trekk inn andre tenkere på 
pensum i drøftelsen. 
3. “Gift-Commodity Principle” 
Gjør rede for Tait Szabos “Gift-Commodity Principle”, og drøft hvorvidt prinsippet er 
holdbart og har de konsekvensene som Szabo mener at det har. Trekk inn andre tenkere 
på pensum i drøftelsen. 
4. Prostitusjon 
I artiklene “Is Prostitution Harmful?” og “Reply to Anderson and McDougall” forsvarer Ole 
Martin Moen prostitusjon. Kritisér dette forsvaret, og gjør eventuelt rede for hvordan 
denne kritikken kan immøtegås. Trekk inn andre tenkere på pensum i drøftelsen. 
5. Kommersiell omsetning av menneskelige organer 
Bør vi tillate kommersiell omsetning av menneskelige organer? Vurdér det du anser for å 
være de sterkeste argumentene for og imot. Dersom du mener at kommersiell omsetning 
av menneskelige organer bør tillates: Under hvilke omstendigheter gjelder dette? Trekk 
inn momenter fra minst tre tenkere på pensum. 
Andre oppgavetekster enn disse kan foreslås, men det er ingen automatikk i at disse blir 
godkjent. Forslag kan sendes på e-post til faglærer innen 15. mars. Lykke til! 


