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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• om det bredare fokus för det internationella programmet för politik och ekonomi och 

de olika forsknings- och praktikområdena inom samhällsvetenskap och humaniora
• om viktiga idéer i främst västerländsk politisk filosofi inklusive dess mest centrala 

frågor och ett urval av nyckeltänkare och texter
• den teoretiska grunden för grundläggande normativa frågor inom politik och 

ekonomi
• hur olika perspektiv och ideologier (t.ex. liberalism, kommunitarism, konservativism) 

behandlar centrala normativa frågor i politiken och återspeglas i vardagliga 
praktiker, som till exempel partipolitik eller regimtyper

 
Färdighet och förmåga
• analysera i inledande skrift- och talspråk centrala frågor i den politiska 

tanketraditionen
• att kritiskt börja bedöma forskning såväl som aktuella händelser, med hjälp av 

begrepp och teorier från den politiska filosofiska traditionen
• skriva en grundläggande akademisk uppsats och konstruera en argument/

uppsatsdriven text
• läsa och förstå teoretiska och vetenskapligt skrivna texter

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• uppskatta strukturen och normativa grunderna för politiska handlingar, policyer och 

institutioner
• formulera teoretiskt välgrundade argument för att stödja politiska och politiska 

ekonomiska ståndpunkter och tolkningar
• reflektera kritiskt över personliga val, övertygelser och praxis

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet 
Du behöver också:  Engelska 6, Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, 
Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
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Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursens examination omfattar hemuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Kursens innehåll
Kursen består av en introduktion till det bredare fokuset för det internationella programmet i 
politik och ekonomi, samhällsvetenskap i allmänhet, samt konsten att skriva akademiskt. 
Vikt läggs på politikbegreppet och statsvetenskapen som vetenskap för att sedan behandla en 
del av statsvetenskapen, nämligen den politiska filosofin. I den politiska filosofin utvecklas 
teorier kring politikens värdefrågor, ytterst frågan hur det politiska systemet bäst bör 
utformas. Dett med focus på några av kanons nyckeltänkare, texter, begrepp, debatter och 
perioder. Kursen är historiskt och tematiskt uppbyggd och koncentrerar sig på centrala 
begrepp och debatter inom politisk filosofi, ur olika perspektiv, såsom makt, rättvisa, frihet, 
jämlikhet, demokrati, stat, regering och medborgarskap. Hur har dessa begrepp uppfattats, 
från antikens Grekland till nutid? Vilken relevans har de för samtida politik? Hur har man 
sett på dessa begrepp under upplysningen, det moderna samhällets framväxt samt i dagens 
globaliserade värld? Politiska idéer sätts in både i ett idéhistoriskt och dagspolitiskt 
sammanhang. Utgångspunkten för kursen är att politisk-filosofiska teorier och frågor hjälper 
oss att förstå vilka värden dagens politiska institutioner och politiska aktörers 
ställningstaganden vilar på. De olika teoretiska ansatserna appliceras därför på fall tagna ur 
den politiska och ekonomiska verkligheten.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

En student som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej salstentamen) men 
ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till 
komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. 
Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de lärandemål 
som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenten 
meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.
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Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Statsvetenskap
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