Uppsala universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Politisk teori C
Mats Lundström
Tel: 0730239675 (mobil).

Omtentamen
2008-03-03
Kl. 9-13
Välj ut maximalt fyra av nedanstående fem frågor.
Besvara de frågor du väljer på maximalt fyra sidor vardera.
Observera att enbart fyra svar kommer att rättas. Om du besvarar fem frågor kommer
det sista svaret lämnas utan bedömning.
Vid bedömningen tas hänsyn till klarhet, relevans, självständighet, analytisk förmåga
samt förtrogenhet med kurslitteraturen. Tänk på att disponera ditt svara noga och att
bara ta med det som hör till frågeställningen. Skriv enbart kodnummer på varje
pappersark.
Varje fråga kan ge maximalt 4 poäng. För betyget G krävs 8 poäng. För betyget VG
krävs 12 poäng.
Lycka till!
Mats

1. Jämför Rawls och Hobbes kontraktsteorier. Finns det likheter? Vilka är
skillnaderna?
2. Måste man vara utilitarist för att handla moraliskt riktigt enligt utilitarismen?
Diskutera.
3. Jämför Peter Singers och Thomas Nagels syn på global rättvisa. Vilka är de
viktigaste skillnaderna? Vilka argument talar för- respektive emot deras
uppfattningar.
4. Jämför Platons och Rousseaus syn det goda statsskicket? Finns det likheter?
5. Jämför Marx och Nozicks syn på rättvisa? Vilka är likheterna och skillnaderna.
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Omtentamen
Tid: 2007-12-12, 9-13
Lokal: Polacksbacken

Välj ut maximalt fyra av nedanstående fem frågor.
Besvara de frågor du väljer på maximalt fyra sidor vardera.
Observera att enbart fyra svar kommer att rättas. Om du besvarar fem frågor kommer
det sista svaret att lämnas utan bedömning.
Vid bedömningen tas hänsyn till klarhet, relevans, självständighet, analytisk förmåga samt
förtrogenhet med kurslitteraturen. Tänk på att disponera ditt svara noga och att bara ta med
det som hör till frågeställningen. Skriv enbart kodnummer på varje pappersark.
Varje fråga kan ge maximalt 4 poäng. Det maximala antalet poäng är 16. För Godkänt krävs 8
poäng, för Väl godkänt krävs 12 poäng.
Lycka till!
Mats

1. a. Ge en generell beskrivning av utilitarismens princip.
b. Hur skall utilitarismen tillämpas? Bör vanliga människor eller enbart politiker vara
utilitarister? Diskutera.
2. Vad innebär jämlikhet enligt, Rawls? Vad skall fördelas jämlikt och varför skall det
fördelas jämlikt? Är hans princip rimlig? Diskutera.
3. Jämför J J Rousseaus syn på demokrati med Platons idé om det goda statsskicket.
Vilka är skillnaderna och likheterna?
4. Jämför Thomas Hobbes och David Humes syn på människan och på principerna för
en politisk ordning.
5. Varför är Thomas Nagel motståndare till en kosmopolitisk rättvisa? Förklara hur han
resonerar. Håller du med?

Uppsala universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Politisk teori C Ht 2007
Mats Lundström
Tel: 0730239675 (mobil).

KOD________

Tentamen
Tid: 2007-11-02, kl 8-12
Plats: Gimogatan 4, sal 1
Välj ut maximalt fyra av nedanstående fem frågor.
Besvara de frågor du väljer på maximalt fyra sidor vardera.
Observera att enbart fyra svar kommer att rättas. Om du besvarar fem frågor kommer
det sista svaret lämnas utan bedömning.
Vid bedömningen tas hänsyn till klarhet, relevans, självständighet, analytisk förmåga
samt förtrogenhet med kurslitteraturen. Tänk på att disponera ditt svara noga och att
bara ta med det som hör till frågeställningen. Skriv enbart kodnummer på varje
pappersark.
Varje fråga kan ge maximalt 4 poäng.
Lycka till!
Mats

1. Hobbes och Nozicks syn på rättvisa. Vilka likheter och skillnader finns det?
2. Rawls härleder sin rättviseteori med hjälp av en s.k. ursprungssituation. Redogör
för denna härledning och diskutera ev. kritik som man kan rikta mot den.
3. Vad innebär välfärd enligt utilitarismen? Diskutera tre definitioner av välfärd
inom utilitarismen. Vilken definition tycker du är rimligast?
4. Jämför Peter Singers och Thomas Nagels syn på global rättvisa. Vilka är de
viktigaste skillnaderna? Vilka argument talar för- respektive emot deras
uppfattningar.
5. Var Edmund Burke en kommunitär filosof? Redogör för kommunitarismen och
jämför dess teser med Edmund Burkes.
(Obs: Glöm inte att fylla i kursvärderingen. Du kan göra det nu direkt och
lämna in den tillsammans med dina tentamenssvar, eller senare och lämna den
på expeditionen).

