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Kursplan

Politiska filosofier under 1800- och 1900-talet
(7,5 hp)
19th and 20th Century Political Philosophies (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0187

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs förutsätter kursen normalt
att programmets A–kurs, Introduktion i filosofi och teologi (30 hp), är fullgjord. När kursen
ingår i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i filosofi bör även Allmän etik (7,5 hp)
och Filosofins historia I-II (15 hp) vara fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ kunna redogöra i huvuddrag för den politiska filosofins grundfrågor och de inflytelserikaste
politiska filosofierna under 1800- och 1900-talet;
§ förstå de kunskapsteoretiska, ontologiska, antropologiska och normativa förutsättningarna
för de mest tongivande politiska filosofierna under den behandlade epoken liksom den
historiska bakgrunden till deras framväxt;
§ visa förmåga att analysera politiskt-filosofiska texter.

Innehåll
Kursens syfte är dels att ge en introduktion till den politiska filosofins grundfrågor dels att
presentera de inflytelserikaste politiska filosofierna och ideologierna under 1800- och 1900talet. De politiska tänkarnas och ideologernas uppfattningar rörande den politiska filosofins
grundfrågor kring rättvisa, rättigheter och skyldigheter, jämlikhet, välfärd och det goda
samhället diskuteras mot den historiska bakgrunden. De kunskapsteoretiska, ontologiska,
antropologiska och normativa förutsättningarna för de olika politiska filosofierna och
ideologierna belyses. Kursen avser också att bidra till en fördjupad förståelse av den nutida
politiska scenen och nutida politiska ideologier, varav de flesta har sina rötter i 1800-talet:
konservatism, liberalism, socialism. Även den marxistiska traditionen behandlas liksom 1800talets anarkistiska strömningar, 1900-talets fascistiska ideologier och nutida kontroverser
kring multikulturalism och kommunitarism.

Undervisning och examination
Undervisningen har formen av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen har
formen av en muntlig diskussionsinledning vid seminarium, ett kortare PM (3–4 A4-sidor)
med analys av en betydande politisk-filosofisk text samt avslutande muntlig eller skriftlig
tentamen.
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