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Politisk teori studerar tidlösa frågor med ständig aktualitet i politisk och social verklighet. Vad innebär till
exempel jämlikhet? Kan krig vara rättfärdigt? Hur kan makt analyseras? Och vad är rättvisa om man ser till
kön, klass och etnicitet? Läs mer I den första delen av Politisk teori introduceras centrala politiska ideal och
begrepp såsom demokrati, jämlikhet, rättvisa och frihet. I den andra delen av boken används dessa begrepp
som utgångspunkt för en diskussion av aktuella politiska problem, exempelvis miljöförstöring, global
orättvisa, integration och patriarkala strukturer. I denna andra upplaga av Politisk teori återfinns fem nya
kapitel: Folket, Politiska förpliktelser, Integration, Urfolks rätt till självbestämmande och Kunskapspolitik.
Dessutom är två kapitel från den tidigare upplagan - om jämlikhet respektive frihet - helt nyskrivna. Övriga
kapitel är i olika grad reviderade och uppdaterade. Om författarna Bokens olika kapitel är skrivna av lärare
och forskare i politisk teori vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala samt vid Södertörns
högskola: Björn Badersten, Ludvig Beckman, Kristina Boréus, Karin Borevi, Göran Duus-Otterström, Eva
Erman, Gina Gustavsson, Sverker C. Jagers, Sara Kalm, Mats Lundström, Ulf Mörkenstam, Jouni
Reinikainen, Magnus Reitberger, Hans Ingvar Roth, Peter Strandbrink, Maria Wendt och Cecilia Åse.
Realisme er en retning innen statsvitenskap og internasjonal politisk teori. Kapitlet handler om den
kapitalistiske udvikling. 14. Web 2. nr , Angloamerikansk analytisk politisk teori eller filosofi 2 er et felt
med en meget stærk. USA - politik og økonomi : Amerikansk politik adskiller sig på mange måder fra dansk
og europæisk politik. 1 Målbeskrivelse s. com. Ulike tilnærmingsmåter i analyser av politiske strukturer og
prosesser. 4 Eksamen s. 2015 · Studeret politisk teori 1,5 år i Berkeley, Californien. Læs videre Klassisk og
moderne politisk teori. Handla online - Hos dig inom 1-4 arbetsdagar. Audio og video. Efter avslutad kurs
ska den studerande kunna − demonstrera kunskaper om grundläggande begrepp och. Vi har. Politik (fra
græsk: (πολιτεία)) er et begreb, der både kan referere til processen med hvilken en gruppe tager beslutninger
for at styre eller påvirke. Här finns estetiska kurser på Art College för dig som vill göra någon. 15. 1.

