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Forelesninger: 

 
1. gang (21.8). Hva er politisk teori? Emnet, forelesningsrekken og 

pensumlitteraturen – og en illustrasjon på hva politisk teori kan være: John Rawls’ A 
Theory of Justice (RM) 
 

Litt.: Malnes og Midgaard, kap. 1 Hva er politikk, kap. 16 Liberal tenkning, kap. 22 
Nussbaum, kap. 23, Kan vi vite hva som er rett og galt?  Berlin. 

 
 
2. gang (28.8). Hva er politisk autoritet, og hva (om noe) er autoritet godt for? (RM) 

 
Litt.: Wolff, kap. 1 The state of nature, kap. 2 Justifying the state, kap. 3 Who should 

rule?,  McKinnon,  kap. 2 Nation and state.  Malnes og Midgaard, kap. 6 
Kontraktteoriens klassikere, kap 7 Hume, kap. 9 Kant. 
 

 
3. gang (4.9). Hva er frihet, og hva (om noe) er frihet godt for? (RM) 

  
Litt.: Wolff, kap. 4 The place of liberty, kap. 6 Individualism, justice, feminism.  
McKinnon, kap. 5 Liberty, kap. 6 Toleration, kap. 10 Multiculturalism.  Malnes og 

Midgaard, kap. 11 Hegel og kap. 12 J.S. Mill.  Pettit. Kap. 1 – 4. 
 

 
4. gang (11.9). Hva er sosial rettferdighet? (RM) 
  

Litt.: Wolff, kap. 5 The distribution of property.  McKinnon, kap. 7 Equality og kap. 12 
Gender.  Malnes og Midgaard, kap.  2, Platon, kap. 7, Aristoteles kap. 8, Hume, kap. 

16 Liberal tenkning, kap. 17 Liberalisme vs. kommunitarisme, kap. 18 Feminisme. 
 
 

5. gang (18.9). Hva bør gjøres (a) i forsvarspolitikken, (b) i miljøpolitikken og (c) i 
likestillingspolitikken? (RM) 

 
Litt.: Wolff, kap. 8 Individualism, justice, feminism.  McKinnon, kap. 3 War and 
intervention, kap. 12 Gender og kap. 14 Environment.  Malnes og Midgaard, kap. 5 

Realismens klassikere, kap. 9 Kant, kap. 18 Feminisme, kap. 19 Mennesker og 
natur. 

 
 
Diskusjon og gjennomgåelse av skriftlige oppgaver. 

 



6. gang (25.9). ”Er en verdensomspennende stat bedre enn en verden som består 
av mange stater – (i) når det gjelder å skape fred, og (ii) når det gjelder å få i stand 

sosial rettferdighet?”  
 

7. gang (2.10). ”Hva går Philip Pettits republikanske teori om frihet ut på? Har denne 
teorien det som trengs for å besvare feministisk kritikk av liberal politisk tenkning?”  
 

 
Forelesninger: 

 
 
8. gang (9.10). Teorien om rasjonelle valg og rasjonell kommunikasjon. Spillteori 

som analyseverktøy. Betingelser for rasjonell kommunikasjon. (KM) 
 

Litt.: Hovi, kap. 1 Innledning, kap. 2 Rasjonalitet og enhetlige aktører, kap. 3 En 
oppskrift for spillteoretisk analyse, kap. 4 Statiske spill med to aktører, kap. 6 
Dynamiske spill (1): Sekvensielle spill.  Midgaard, On the Significance of Language 

and a Richer Concept of Rationality.  Malnes og Midgaard, kap. 5-9 (dvs. Machiavelli 
– Kant), kap. 23 Rasjonalitet og kommunikasjon.  Østerud, kap. 1 Kan politikk 

studeres vitenskapelig? og kap. 3 Politikk, makt og beslutninger. 
 
 

9. gang (16.10). Samme tema som forrige gang. (KM) 
  

 
10. gang (23.10). Representativt demokrati, flertallsstyre, mindretallsinteresser, 
frihet.(KM)  

 
Litt.: Rasch, Demokrati: Ideer og organisering, kap. 2 Demokrati uten folkevilje, kap. 

3 Flertallsdemokrati, kap. 4 Det representative demokratiets dilemma; Rasch, 
Hvordan og hvorfor parlamentarisme?  Hylland, Flertallsstyre og demokrati.  Elster: 
Majority Rule and Human Rights. 

 
 

11. gang (30.10). Teorien om konstitusjonelt styre. Kjennetegn ved en god 
statsforfatning og kjennetegn ved  en god forfatningspolitisk prosess. (KM) 
 

Litt.: Malnes og Midgaard, kap. 6 Kontraktteoriens klassikere, kap. 20 
Forfatningsspørsmål i teorien, kap. 21 Forfatningsspørsmål i praksis.  Hylland, 

Flertallsstyre og demokrati.  Østerud, kap. 13 Revolusjon.  Elster, Majority Rule and 
Human Rights.  Elster, Deliberation and Constitution Making.  Rasch, Hvordan og 
hvorfor parlamentarisme? 

 
 

12. gang (6.11). Demokratiet og dets kritikere: marxisme, fascisme og nazisme.  
Demokratiets praktiske, mentale og etiske forutsetninger: lovlydighet, ansvarsfølelse, 
medansvar, rasjonalitet, kommunikasjon. (KM) 

 



Litt.: Malnes og Midgaard, kap. 8 Smith, kap. 9 Kant, kap.12 Mill, kap. 13 
Tocqueville, kap. 14 Marxisme og sosialisme, kap. 15 Fascisme og nazisme, kap. 23 

Rasjonalitet og kommunikasjon. 
 

 
Diskusjon og gjennomgåelse av skriftlige oppgaver. 
 

13. gang (13.11) ”For og mot multikulturalisme.(Kapittel 10 i McKinnon er en kilde til 
pro-argumentasjon, mens contra-argumenter kan hentes i (bl.a) i McGinnon, kap. 2 

og 6, hos Nussbaum (se Malnes og Midgaard, kap. 22), og blant marxister og andre 
sosialister (se Malnes og Midgaard, kap. 14).) 
 

14. gang (20.11) ”Jonathan Wolff skriver at enkelte konservative tenkere mener 
politisk filosofi strengt tatt ikke tjener noen fornuftig hensikt. (’Certain conservatives 

… suppose that, strictly speaking, it is a mistake to think that political philosophy has 
any tasks at all’, s. 180). Er dette en treffende karakteristikk av Edmund Burkes syn? 
Bedøm Hume og J.S. Mill med Burkes øyne. Sammenlign Isaiah Berlins syn på 

’utopisme’ med Burkes tankegang. 
 

15. gang (27.11)  [Oppgave kommer senere.] 
 
 

 


