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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Företräde ges till doktorander antagna vid 
forskarutbildning vid Marie Cederschiöld högskola.  

Kursens plats i utbildningssystemet 
Kursen är på forskarutbildningsnivå och obligatorisk för doktorander som antagits enligt Allmän studieplan 
2020-01-14 i forskarutbildningen Människan i välfärdssamhället.  

Kursens lärandemål 

Doktoranden ska efter avslutad kurs kunna: 
- förklara och i det egna avhandlingsarbetet tillämpa grundläggande frågeställningar, 

teorier och begrepp inom normativ etik, metaetik och livsåskådningsvetenskap.  

- identifiera områden i välfärdssamhället som kan analyseras med hjälp av etiska och 
livsåskådningsvetenskapliga teorier och begrepp. 

- identifiera och kategorisera centrala politiska ståndpunkter med avseende på 
civilsamhället. 

Doktoranden ska efter avslutad kurs kunna: 
- motivera och använda etiska och livsåskådningsvetenskapliga begrepp inom området 

människan i välfärdssamhället med särskilt fokus på det egna avhandlingsarbetet. 

- självständigt orientera sig inom fördjupande litteratur om etik och 
livsåskådningsvetenskap för att kunna använda sig av filosofisk analys i den egna 
forskningen. 

Doktoranden ska efter avslutad kurs kunna: 
-  kritiskt reflektera över etiska och livsåskådningsvetenskapliga problemställningar inom 

området människan i välfärdssamhället. 

-  tillämpa normativa resonemang rörande klassiska värdekonflikter inom politisk filosofi. 

-  kritiskt bearbeta politiska ideologier och relatera dessa till relevanta diskussioner inom 
politisk filosofi. 

-  värdera politiskt filosofiska positioner med avseende på civilsamhället och det vidare 
välfärdssamhället. 

  

Kursens uppläggning 
Kursen bedrivs som halv- eller heltidsstudier. 

Kursens innehåll 
I kursen diskuteras olika betydelser av normativitet och objektivitet av relevans för akademiskt forskningsarbete, 
samt vidare kontraktsetiska teorier, utilitarismens förhållande till rättighetsprinciper, procedurialism samt State 
of Natureteorier. Vidare kommer politiska ideologier som liberalism, kommunitarism, feminism, 
multiculturalism diskuteras ur den politiska filosofins perspektiv för att knyta an till den diskussion kring ”det 
goda livet” och ”det rättvisa samhället” som präglat civilsamhällesforskningen sedan 1980-talet.  
 
Undervisningsformer 
Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska och/eller 
engelska. 
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Examination och betygssättning 
Examinationen baseras på lärandemål och sker individuellt genom obligatoriska seminarier och skriftlig 
examination. Betygsskalan består av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget beslutas av en av 
högskolan särskilt utsedd examinator. 
 
Övergångsregler 
Doktoranden har rätt att examineras enligt kursplan vid tre tillfällen under ett år efter det att kursen har lagts 
ner. 
 

Kurslitteratur 
Se separat litteraturlista. 
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