Humanistiska och teologiska fakulteterna

FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och
ekonomi - baskurs, 30 högskolepoäng
Practical philosophy: Philosophy, Politics and Economics Introductory Term, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-08-20 att gälla från och med
2014-09-01, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör första terminen inom Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och
ekonomi.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Praktisk filosofi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några frågeställningar, metodproblem, teorier, begrepp och
positioner inom moralfilosofi inklusive tillämpad etik, politisk filosofi, beslutsteori,
handlingsteori och samhällsvetenskapernas filosofi,
• kunna identifiera samhällsfrågor som lämpar sig för analys utifrån såväl praktiskfilosofiska som statsvetenskapliga och nationalekonomiska utgångspunkter,
• kunna översiktligt beskriva viktiga historiska och samtida filosofer vars verk och
tänkande har betydelse för hur den praktiska filosofin bedrivs idag,
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Färdighet och förmåga
• kunna använda några av den praktiska filosofins arbetsmetoder i muntlig och
skriftlig framställning,
• med användning av den praktiska filosofins analysredskap kunna analysera vissa
positioner och teoribildningar inom moralfilosofi inklusive tillämpad etik, politisk
filosofi, beslutsteori, handlingsteori och samhällsvetenskapernas filosofi,
• på en grundläggande nivå kunna förstå och utvärdera olika ställningstaganden i
moraliska och politiska frågor samt argumentera kring dem,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• med hjälp från den praktiska filosofins analysverktyg kunna göra bedömningar
rörande samtidsproblem,
• kunna kritiskt reflektera kring normer och värderingar i relation till
samhällsproblem.

Kursens innehåll
I kursen introduceras den studerande i den praktiska filosofins problem och
arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars ställning, på såväl individsom samhällsnivå är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och
analyseras. I kursen behandlas filosofin som ett verktyg för att analysera moraliska och
politiska uppfattningar, för att förstå samhället och fatta beslut. Genom hela kursen
belyses metoder för argumentation och kritiskt tänkande i relation till de olika
filosofiska sakfrågorna. Kursen består av följande fem delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.

Introduktion och moralfilosofins historia, 7,5 högskolepoäng
Kritiskt tänkande och tillämpad etik, 6 högskolepoäng
Moralfilosofi, 7,5 högskolepoäng
Samhällsfilosofi, 4,5 högskolepoäng
Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, 4,5 högskolepoäng

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Kursens examination
Examinationsformer:
Delkurs 1: Examination genom salsskrivning
Delkurs 2: Examination genom ca 2 inlämningsuppgifter och salsskrivning
Delkurs 3: Examination genom salsskrivning samt eventuellt 1 inlämningsuppgift
Delkurs 4: Examination genom salsskrivning
Delkurs 5: Examination genom salsskrivning samt eventuellt 1 inlämningsuppgift
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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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=4,5-5,00 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 delkurser.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap
1b/1a1 + 1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet
4/A4)

Övrigt
1. Kursen ges av Filosofiska institutionen, Lunds universitet.
2. Delkursernas namn på engelska: 1) Introduction and the History of Moral
Philosophy, 2) Critical Thinking and Applied Ethics, 3) Moral Philosophy, 4)
Political Philosophy, 5) Philosophical questions and methods in politics and
economics
3. Kursen är delvis identisk med grundkursen i praktisk filosofi (FPRA12).
4. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen FPPA01, Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik
och ekonomi - baskurs
Gäller från H14
1401 Introduktion och moralfilosofins historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1402 Kritiskt tänkande och tillämpad etik, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1403 Moralfilosofi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1404 Samhällsfilosofi, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1405 Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

