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1 Kursens innehåll 

 

Kursen syftar till att ge förståelse för centrala frågor och debatter i politisk teori. Kursen ger en 

översikt av politisk teoretiska frågor i förhållande till historiska kontexter, betydelseförskjutningar 

och samtida problem. Centrala begrepp behandlas för att skapa en djupare kunskap om hur den 

politiska ordningen förstås ur olika perspektiv och i olika sammanhang. Den politiska teorins plats 

i statsvetenskapen och dess förhållande till andra discipliner tas upp för att visa hur grundläggande 

politiska begrepps betydelser och användning varierar inom ämnesområden. Vidare behandlas hur 

politisk teori studeras, vilken typ av kunskap som nås samt vilka funktioner denna disciplin har 

inomvetenskapligt och ur vidare samhälleliga perspektiv.  

Kursens inledande del behandlar frågor om den politiska teorin som en statsvetenskaplig disciplin. 

Därefter följer en del vars tematik utgörs av ett antal centrala begrepp som rymmer flera 

dimensioner förknippade med politikens grundvalar. Dessa begrepp studeras som kontinuitet och 

förändring i det politiska tänkandets historia, vilket inkluderar att förse med perspektiv på samtida 

frågor och problem. 

 

 

2 Mål 

 

2.1 Kursens roll i utbildningen  
 

Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt 

högskoleförordningen (HF), nämligen att doktoranden ska visa 

 

Kunskap och förståelse 

- brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet (del av mål 1) 

- djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet (del av 

mål 1) 

 

Färdighet och förmåga 

- förmåga till vetenskaplig analys och syntes (del av mål 3) 

- förmåga till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa 

företeelser, frågeställningar och situationer (del av mål 3) 

- förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. (mål 7)  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet (del av mål 9)  

 
 

Kursplan 
Utbildning på forskarnivå 
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- förmåga att göra forskningsetiska bedömningar (del av mål 9) 

- fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används. (mål 10) 

 

Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen. 

 

 

2.2 Kursens mål  
 

För godkänt betyg ska doktoranden visa 

 

- förmåga att förstå och analysera centrala frågor och begrepp i politisk teori i förhållande till 

historiska kontexter, betydelse förskjutningar och samtida problem, och 

- förståelse för den politiska teorin som en statsvetenskaplig disciplin samt dess förhållande till 

andra ämnesområden och vidare samhälleliga sammanhang. 

 

  

3 Kurslitteratur och andra läromedel 
 

I kursen används följande kurslitteratur och andra läromedel. 

 

Arendt, Hannah (1961), Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought, New 

York: Viking Press. 306 sidor. 

Ball, Terence, J. Farr och R. L. Hanson (red.) (1989), Political Innovation and Conceptual 

Change, Cambridge: Cambridge University Press. Valda delar, ca. 150 sidor. 

Dryzek, John, B. Honig och A. Phillips. (red.) (2008), The Oxford Handbook of Political Theory. 

Oxford: Oxford University Press. Valda delar, ca. 250 sidor.  

Strauss, Leo. (1959), What is Political Philosophy? And Other Studies, Chicago: University of 

Chicago Press. 316 sidor. 

Wolin, Sheldon (2004), Politics and Vision. Continuity and Innovation in Western Political 

Thought, Princeton: Princeton University Press. Valda delar ca 400 sidor. 

Wolin, Sheldon (1969), ”Political Theory as a Vocation”, American Political Science Review, 

63:4, s. 1062-1082. 

  

Dessutom tillkommer cirka 300 sidor artiklar och (delar av) originalverk som förhåller sig till de 

tematiska begreppen. Här kan litteratur delvis väljas i förhållande till doktorandernas intresse 

och/eller avhandlingsprojekt. 

 

 

4 Utbildningsformer  
 

I kursen används följande utbildningsformer. 

 

- Självstudier, 

- föreläsningar, 

- litteraturseminarier, och 

- seminarier där egna och andras texter presenteras och diskuteras. 

 

 

5  Prov  
 

Kursen examineras genom ett prov som består av följande delprestationer. Delprestationerna 

betygsätts inte var för sig utan ligger till grund för en sammantagen bedömning och betygsättning 

av provet.  

 

- Muntligt deltagande i seminarier i enlighet med instruktioner för dessa, och   

- individuella inlämningsuppgifter bestående av vetenskapliga texter som håller hög standard vad 

gäller struktur, stil, språkriktighet och komposition. 
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Vid prov med flera delprestationer gäller följande. 

Om det redan under kursens gång framgår att en doktorand inte kan genomföra en viss 

delprestation får examinator ge en ersättningsuppgift. Förutsättningen är att prestationen inte 

rimligen låter sig upprepas inom ramen för det aktuella kurstillfället. 

 

6 Betyg  
 

Prov som ingår i utbildningen på forskarnivå bedöms enligt en tvågradig betygsskala med betygen 

underkänt eller godkänt (lokala föreskrifter).  

 

Betyg ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator) (HF). 

 

För godkänt betyg på prov som ingår i kursen krävs att doktoranden visar att han eller hon 

uppfyller målen med kursen enligt avsnitt 2.2, eller, om flera poänggivande prov ingår i kursen, de 

mål som det aktuella provet avser enligt avsnitt 5. 

 

Den som inte har blivit godkänd vid ordinarie prov ska ges tillfälle till omprov. 

 

Om ett prov har bestått av flera delprestationer får examinator som alternativ till omprov ge en 

kompletteringsuppgift avseende den delprestation som inte är godkänd.  

 

Om en doktorand har underkänts vid ett prov vid två tillfällen ska, om doktoranden begär det, en 

annan examinator utses att besluta om betyg.  

 

 

7 Tillträde till kursen 
 

7.1 Tillträdeskrav 
 

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning 

på forskarnivå vid Örebro universitet. 

 

 

7.2 Urval 
 

Urval mellan de sökande som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet och 

som uppfyller tillträdeskraven i övrigt enligt ovan sker enligt följande rangordning. 

 

Förtur ges till doktorander antagna i ämnet statskunskap vid Örebro universitet. I andra hand får 

doktorander antagna i andra ämnen vid Örebro universitet delta. I mån av plats kan doktorander 

från andra lärosäten delta. 

 

Om inga andra urvalgrunder anges i detta avsnitt ges förtur till sökande med mindre antal 

kurspoäng kvar till examen, framför sökande med fler återstående kurspoäng. Vid lika poäng sker 

urval genom lottning. Detta gäller också inom eventuella angivna urvalsgrupper om inget annat 

sägs. 

 

 

7.3  Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet 

 
Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med 

stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor 

eller samarbete i övrigt med andra högskolor. 

 
Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler 

och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen.   
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8 Tillgodoräknande av tidigare utbildning och 

 yrkesverksamhet 
  

Regler om tillgodoräknande finns i högskoleförordningen och återges på universitetets webbplats. 

 

 

9 Övrigt 

 

Kursen ges på engelska. 

 

Övergångsbestämmelser     
 

Inga övergångsbestämmelser gäller. 

 


