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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-05-24 att gälla från och med 2016-
05-24, höstterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen utgör fjärde terminen inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och 
ekonomi. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
på ett fördjupat sätt kunna redogöra för metoder och problem inom den
praktiska filosofin 
på ett fördjupat sätt kunna redogöra för några klassiska och samtida praktisk-
filosofiska teoribildningar 
kunna på en grundläggande nivå redogöra för hur praktisk-filosofiska,
statsvetenskapliga och nationalekonomiska idéer, teorier och metoder förhåller
sig till varandra och hur de är tillämpbara på specifika samhällsfrågor 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

FPPA22, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och
ekonomi - fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Practical Philosophy: Practical Philosophy, Politics and Economics -
Level 2, 30 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Praktisk filosofi G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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Färdighet 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 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 
på en grundläggande nivå kunna analysera och värdera argument och själv
argumentera för en ståndpunkt i viktiga samhällsfrågor, genom att kombinera
praktisk-filosofiska, statsvetenskapliga och nationalekonomiska perspektiv 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
på ett analytiskt sätt kunna argumentera i och ta ställning till viktiga
samhällsfrågor, däribland frågor om genus, resursfördelning, kulturell mångfald
och mänskliga rättigheter. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen tydliggörs den fundamentala roll som frågor om normer och värderingar har
inom en stor mängd ämnen och områden på ett såväl individuellt som samhälleligt
plan. Fokus ligger på ökad förståelse av vad som är utmärkande för denna typ av
frågor. 
Kursen består av följande delkurser: 

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 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar samt individuell
handledning. 

 

Kursens examination
 
Examination sker i form av salsskrivningar, inlämningsuppgifter och självständigt
skriftligt arbete 
Delkurs 1 examineras genom salstenta 
Delkurs 2 examineras genom salstenta 
Delkurs 3a examineras genom en inlämningsuppgift och ett obligatoriskt seminarium
    
Delkurs 3b examineras genom två större inlämningsuppgifter, en eller två mindre
inlämningsuppgifter, samt tre till fyra obligatoriska seminarier
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Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Helkursbetyg beräknas i enlighet med följande metod: 
(1) Varje bokstavsbetyg svarar mot en siffra: 5 för A, 4 för B, 3 för C, 2 för B, 1 för E 
och 0 för U. 
(2) Sifferbetyget på varje delkurs multipliceras med antalet poäng på delkursen. 
(3) Produkterna summeras och summan divideras med 30 (=det totala antalet poäng 
på helkursen) 
(4) Det resulterande viktade medelvärdet bestämmer helkursbetyget. x=4,50-5,00 ger 
betyget A; x=3,50-4,49 ger betyget B; x=2,50-3,49 ger betyget C; x=1,50-2,49 ger 
betyget D; x=0-1,49 ger betyget E. 
(5) För att få något annat betyg än U krävs att studenten har minst betyget E på 
samtliga kurser. 
  

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi -
baskurs  (FPPA01), Statsvetenskap: Grundkurs (STVA12), samt minst två delkurser på
Nationalekonomi: Grundkurs (NEKA12), varav en måste vara delkursen i
mikroekonomi, eller motsvarande kunskaper. 

 

Övrigt
 

Denna kurs överlappar delvis FPR21 och ersätter FPPA21. 
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs få endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial. 
Kursen ges vid Filosofiska institutionen,  Lunds universitet. 
Delkursernas namn på engelska:  

Advanced Ethics 

Classical Works in Ethics 

Advanced Political Philosophy 

a. Contemporary Political Philosophy 

b. Interdisciplinary Application 
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