
Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och 
ekonomi 

 
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
 
Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 
Programmets omfattning: 180 högskolepoäng  
Nivå:  G (Grundnivå) 
Programkod:  HGPPE 
Beslutsuppgifter:  Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid de 

humanistiska och teologiska fakulteterna 2014-02-21 
 
 
2. Programbeskrivning 
Programmet riktar sig till den som vill kunna ta sig an viktiga samhällsfrågor med analytisk 
noggrannhet och gedigen förståelse för samhällets ideologiska, sociala och ekonomiska 
mekanismer. I en tid som alltmer kännetecknas av långt driven specialisering vill programmet 
värna om mångsidighet och tvärvetenskaplig kompetens. Genom att kombinera filosofiska, 
statsvetenskapliga och nationalekonomiska perspektiv ger utbildningen studenterna kunskaper 
och färdigheter som är användbara i en mängd yrken i olika samhällssektorer. 
   
Studenter med examen från PPE-programmet är särskilt lämpade i de sammanhang där det 
som efterfrågas inte bara är snävt tekniska kunskaper utan en bredare förmåga till kritiskt 
tänkande och analys utifrån såväl normativa som empiriska perspektiv. Deras utbildning ger 
dem verktygen de behöver för att ta ett helhetsgrepp på komplexa samhällsfrågor, analysera 
beslutssituationer och argumentera för olika ståndpunkter. Internationella erfarenheter visar 
att nyutexaminerade från liknande program får arbeten inom: bank- och finanssektorn; politik; 
rådgivning och konsultverksamhet inom företagsvärlden; management; journalistik och 
media; offentlig sektor och ideella organisationer. 
 
För studenter med en kandidatexamen från PPE-programmet, och beroende på deras 
inriktning inom programmet, finns det möjlighet att inom universitetet fortsätta sina studier på 
avancerad nivå genom ett antal olika mastersprogram. Förutom ett stort antal program inom 
ekonomi och samhällsvetenskap så är följande program särskilt relevanta: Asienstudier, 
Development Studies, European Affairs, Global Studies, Welfare Policies and Management. 

 
3. Mål 
Generella mål enligt högskoleförordningen (2006: 1053, bilaga 2): 
 
Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 

• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap 
om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, 
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. 

 
Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten 



• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer, 

• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 
genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 

• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och 

• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som 
utbildningen avser. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten 

• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn 
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 

• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den 
används, och 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin 
kompetens. 

 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För kandidatexamen skall studenten  

• inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) 
om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. 

 
Mål för PPE-programmet, uppdelade på ämnen:1 
 
Praktisk filosofi 
En student som har praktisk filosofi som huvudområde ska 

• under rubriken kunskap och förståelse: kunna redogöra för aktuell vetenskaplig 
diskussion inom den praktiska filosofins kärnområden, och utveckla fördjupade 
resonemang kring självvalda filosofiska problem. 

• under rubriken färdigheter och förmåga: kunna bearbeta praktisk-filosofiska 
problemställningar med utgångspunkt i aktuell praktisk-filosofisk forskning; formulera 
egna argument och förslag till lösningar inom praktisk-filosofiska problemområden; 
formulera egna ståndpunkter om filosofiska problem i samband med uppsatsskrivande; 
samt självständigt utföra informationssökningar inom praktisk filosofi, analysera och 
kritiskt tolka informationen och presentera den på ett för ämnet vedertaget sätt. 

 
En student som inte har praktisk filosofi som huvudområde ska 

• under rubriken kunskap och förståelse: på ett fördjupat sätt kunna redogöra för 
metoder och problem inom den praktiska filosofin och för några klassiska och samtida 
praktisk-filosofiska teoribildningar. 

• under rubriken färdigheter och förmåga: kunna analysera metaetiska och normativa 
teorier inom moral- och samhällsfilosofi; kunna självständigt bearbeta filosofiska 
problem; kunna placera in olika såväl metaetiska som normativa teorier i ett vidare 
teoretiskt sammanhang; utifrån den praktiska filosofins arbetsmetoder kunna författa 

                                                 
1 Ordförklaring: att en student har antingen statsvetenskap eller nationalekonomi som sitt andra ämne innebär att 
han eller hon läser exakt två terminer av detta ämne i sin examen; att en student har ett av dessa två ämnen som 
sitt tredje ämne innebär att han eller hon läser exakt en termin av detta ämne i sin examen. 



och muntligen försvara ett eget kortare skriftligt arbete; kunna formulera relevant 
kritik mot enskilda argument eller hela teoribildningar; kunna värdera normativa 
positioner samt ta ställning till de kunskapsmässiga, metafysiska och semantiska 
antaganden som dessa positioner vilar på. 

 
Statsvetenskap 
En student som har statsvetenskap som huvudområde ska 

• under rubriken kunskap och förståelse: visa fördjupad kunskap om statsvetenskapens 
olika vetenskapsteoretiska grunder, samt om problemställningar, teoribildningar och 
forskningsresultat i något av statsvetenskapens kärnområden; och även fördjupad och 
praktisk kunskap om statsvetenskapliga metoder och tekniker och deras betydelse för 
forskningsprocessen som helhet. 

• under rubriken färdigheter och förmåga: kunna på ett självständigt sätt formulera ett 
statsvetenskapligt problem och finna metoder för att belysa det såväl teoretiskt som 
empiriskt; förmedla egna forskningsresultat i såväl skriftlig som muntlig form; 
självständigt utföra informationssökningar inom kunskapsområdet, kritiskt analysera 
informationen, och på ett kvalificerat sätt använda denna. 

 
En student som har statsvetenskap som sitt andra område ska 

• under rubriken kunskap och förståelse: visa fördjupad kunskap om centrala 
frågeställningar och forskningsresultat i något av statsvetenskapens kärnområden samt 
visa fördjupad och praktisk kunskap om statsvetenskapliga metoder och tekniker och 
deras betydelse för forskningsresultat. 

• under rubriken färdigheter och förmåga: visa förmåga att formulera ett 
statsvetenskapligt problem och aktivt välja och använda relevanta redskap för att lösa 
detta problem; visa förmåga att effektivt sammanställa och förmedla resultat av en 
större inlärningsprocess i såväl skriftlig som muntlig form inom givna tids- och 
utrymmesramar; visa förmåga att värdera och kritiskt granska undersökningar gjorda 
av andra; visa förmåga att utföra ämnesrelaterade informationssökningar, värdera 
information och referenshantering. 

 
En student som har statsvetenskap som sitt tredje område ska 

• under rubriken kunskap och förståelse: visa förståelse av innebörden av politik och 
dess gränser, aktörer, strukturer och processer; och visa kännedom om centrala 
statsvetenskapliga frågeställningar, samt grundläggande metoder och tekniker. 

• under rubriken färdigheter och förmåga: visa förmåga att välja och använda relevanta 
redskap för att lösa tillhandahållna analytiska problem; visa förmåga att sammanställa 
och förmedla resultat av en inlärningsprocess i såväl skriftlig som muntlig form inom 
givna tids- och utrymmesramar; visa förmåga att utföra grundläggande 
informationssökningar samt kunna utföra enkel referenshantering. 

 
Nationalekonomi 
En student som har nationalekonomi som huvudområde ska 

• under rubriken kunskap och förståelse: visa fördjupad kunskap om och förståelse för 
nationalekonomins vetenskapliga grund och centrala teorier inom nationalekonomi, 
samt fördjupade kunskaper inom någon nationalekonomisk inriktning, i synnerhet om 
teorier och modeller inom ett självvalt nationalekonomiskt område, samt relevanta 
empiriska metoder för att studera detta ämne. 

• under rubriken färdigheter och förmåga: kunna identifiera relevanta frågeställningar; 
tillämpa teorier, modeller och empiriska metoder inom ett självvalt 



nationalekonomiskt område; självständigt söka, utvärdera, analysera och kritiskt 
granska information; dra relevanta slutsatser utifrån en nationalekonomisk 
undersökning; samt redogöra för och diskutera den genomförda undersökningen i 
skrift på ett väldisponerat och vetenskapligt sätt. 

 
En student som har nationalekonomi som sitt andra område ska 

• under rubriken kunskap och förståelse: visa fördjupad kunskap om och förståelse för 
centrala teorier inom nationalekonomi eller fördjupade kunskaper inom någon 
nationalekonomisk inriktning samt kunskap om och förståelse för nationalekonomins 
vetenskapliga grund. 

• under rubriken färdigheter och förmåga: kunna identifiera relevanta frågeställningar 
samt tillämpa teorier, modeller och empiriska metoder inom någon nationalekonomisk 
inriktning; självständigt analysera och kritiskt granska information och dra relevanta 
slutsatser utifrån denna; samt redogöra för och diskutera nationalekonomiska slutsatser 
på ett väldisponerat och vetenskapligt sätt. 

 
En student som har nationalekonomi som sitt tredje område ska 

• under rubriken kunskap och förståelse: visa kunskap om nationalekonomins grunder 
och grundläggande teorier och tankesätt samt förståelse för centrala mekanismer 
bakom ekonomiskt beslutsfattande och den samhällsekonomiska utvecklingen och för 
hur ekonomisk politik kan användas för att påverka ekonomin. 

• under rubriken färdigheter och förmåga: kunna tillämpa grundläggande teorier på 
relevanta ekonomiska problem och beslutssituationer, analysera ekonomiska skeenden 
och den samhällsekonomiska utvecklingen utifrån grundläggande teorier samt kunna 
redogöra för sina kunskaper och analyser i skrift på ett välstrukturerat sätt. 

 
Generella lärandemål 
Varje student som tar kandidatexamen på PPE-programmet ska 

• under rubriken värderingsförmåga och förhållningssätt: visa förmåga att inom 
huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter; visa insikt om kunskapens roll i 
samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att 
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens; visa 
förmåga att reflektera kritiskt kring och ta ansvar för sin egen arbets- och 
inlärningsprocess, samt bevaka kunskapsutvecklingen inom huvudområdet; utveckla 
ett vetenskapligt förhållningssätt. 

 
Programspecifika lärandemål 
Varje student som tar kandidatexamen på PPE-programmet ska 

• under rubriken kunskap och förståelse: visa kunskap om hur praktisk-filosofiska, 
statsvetenskapliga och nationalekonomiska idéer, teorier och metoder förhåller sig till 
varandra och hur de är tillämpbara på specifika samhällsfrågor. 

• under rubriken färdigheter och förmåga: kunna analysera och värdera argument och 
själv argumentera för en ståndpunkt i viktiga samhällsfrågor, genom att kombinera 
praktisk-filosofiska, statsvetenskapliga och nationalekonomiska perspektiv; kunna 
bidra till det offentliga samtalet genom att förmedla sina förvärvade kunskaper till 
icke-specialister. 

 
 
 



 
 
4. Kursuppgifter 
 
Termin 1 Bastermin 

Moralfilosofins historia      7,5 hp 
Kritiskt tänkande      3 hp 
Moralfilosofi    10,5 hp 
Samhällsfilosofi      4,5 hp 
Filosofiska frågor och metoder  
inom politik och ekonomi     4,5 hp 

 
Termin 2 Statsvetenskap introduktionskurs 

Statsvetenskaplig introduktion     7,5 hp 
Politik och styrelse    15 hp 
Internationell politik      7,5 hp 

 
Termin 3 Nationalekonomi introduktionskurs 

Mikroekonomisk teori med tillämpningar  11 hp 
Makroekonomisk teori och ekonomisk politik    9 hp 
Finansiell Ekonomi      5 hp 
Internationell ekonomi      5 hp 

 
Termin 4 Praktisk filosofi fortsättningskurs 

Fördjupad moralfilosofi      7,5 hp 
Moralfilosofins klassiker      6 hp 
Tema: samhällsfilosofisk fördjupning   16,5 hp 

a.  Modern samhällsfilosofi     6 hp 
b. Tvärvetenskaplig tillämpning   10,5 hp 

 
Termin 5 Statsvetenskap fortsättningskurs (alternativ 1) 

Statsvetenskaplig metodologi     9 hp 
Alternativkurs (valbar)     9 hp 
Uppsats     12 hp  

 
Termin 5  Nationalekonomi fortsättningskurs (alternativ 2) 
 Valbara kurser   30 hp 
 
Termin 6 Statsvetenskap kandidatkurs (alternativ 1) 

Statsvetenskaplig metodologi     7,5 hp 
Alternativkurs (valbar)     7,5 hp 
Examensarbete    15 hp 
 

Termin 6 Praktisk filosofi kandidatkurs (alternativ 2) 
Modern moralfilosofi      9 hp 
Besluts- och spelteori ur filosofiskt perspektiv   6 hp 
Examensarbete    15 hp 

 
Termin 6 Nationalekonomi kandidatkurs (alternativ 3) 



 Valbara kurser   15hp
 Examensarbete   15 hp 
 

 
5. Examensuppgifter 
Examensbenämning (svenska): Filosofie kandidatexamen 
Examensbenämning (engelska): Degree of Bachelor of Arts alt. Bachelor of Science 
 
6. Förkunskapskrav 
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A 
eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4) 


