
 Kursplan 
 
 
Pengarnas filosofi (7,5 hp) 
Philosophy of Money (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: FILOSOFI 
Kurskod: 0337 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) 
är fullgjord. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

• redogöra för huvudstrukturen i det moderna monetära systemets uppbyggnad samt förklara 
dess viktigaste sociala förutsättningar. 

• redogöra för några viktiga och historiskt inflytelserika teoretiska ingångar till studiet av fe-
nomenet pengar och av pengarnas historia. 

• beskriva viktiga metodologiska utmaningar förknippade med att syntetisera insikter från 
spridda vetenskapliga forskningsfält vad gäller studiet av fenomenet pengar. 

• diskutera pengar och ekonomiskt liv ur kunskapsteoretisk samt etisk och samhällsteoretisk 
synvinkel. 

 
 
Innehåll 
Trots att pengar tillhör de saker vi alla tänker allra mest på i livet, så tänker vi sällan på vad pengar 
egentligen är. Hur fungerar de, och varför finner vi dem överallt runt omkring oss? Måste pengar 
finnas? Och är pengar något bra? Frågor som dessa är filosofiska frågor. När vi reflekterar kring 
vad pengar är, inser vi snart att pengar är en alltigenom mänsklig skapelse och har sin kraft och 
verklighet från sociala konventioner – nedpräntade lagar såväl som outtalade överenskommelser – 
och samtidigt att det monetära systemet utgör det moderna samhällets viktigaste och mest grund-
läggande organiserande struktur. På kursen undersöker vi vad filosofer genom historien och från vår 
egen tid kan lära oss om de sociala strukturer som möjliggör pengar och handel. Vi läser  och analy-
serar också ett urval av texter av ekonomer, ekonomiska historiker och antropologer. Kursen utgör 
en introduktion till pengarnas filosofi. 
 



Undervisning och examination 
Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker dels muntligt under 
kursens gång genom aktivt deltagande i seminarier samt genom en avslutande examinationsuppgift 
i form av en argumenterande text med utgångspunkt i ett självständigt formulerat problem och med 
omfattningen 3000 +/-500 ord. Slutbetyget baseras på det aktiva deltagandet vid seminarierna (25 
%) samt på den avslutande examinationsuppgiften (75 %). 

 

 
Litteratur 
David Graeber, Debt: The First 5000 years. (London: Melville House, 2014) 
Lars Magnusson, Vad är marknaden? (Lund: Studentlitteratur, 2016) 
 
Därtill kommer ett kompendium om ca 250 sidor (tillhandahålls digitalt via lärplattformen), samt en 
lista med valfri extralitteratur. 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  
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