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Mål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
l
l

l

redogöra för den internationella politikens centrala teoretiska perspektiv,
redogöra för det internationella politiska systemets framväxt och förändring sedan
1945,
använda teorier och begrepp för att förklara olika fenomen inom internationell
politik.

Innehåll
Kursen inleds med en bakgrund till såväl det historiska som samtida studiet av
internationell politik. Därefter presenteras och diskuteras de dominerande teoretiska
perspektiv som används för att tolka internationell politik. Kursen behandlar den
empiriska förändringen inom internationell politik från 1945 och framåt, såväl utifrån
internationell som svensk utgångspunkt. Dessutom behandlas ett antal processer och
tematiska områden såsom konflikter och samarbete, globalisering, mänskliga rättigheter
och diplomati. Ett särskilt avsnitt ägnas åt EU som global aktör.

Undervisningsformer
Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att den
studerandes prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används

Undervisningsformer
Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att den
studerandes prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination.
Kursen mål examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift omfattande 3 hp, som
bedöms med betygen A–F, en salstentamen omfattande 3 hp, som bedöms med betygen
A–F, samt genom seminariedeltagande omfattande 1,5 hp, som bedöms med betygen U
G.
För att erhålla betyget E på kursen krävs att kursens mål är uppnådda. För att få
slutbetyget D–A i kursen krävs att kriterierna för dessa betyg uppnås utifrån en
sammanvägning av samtliga examinationsuppgifter.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med
följande kurser som helt eller delvis överlappar innehållet i denna kurs: 1SK101, delkurs
4, 7,5 hp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Baylis, John, Smith, Steve & Owens, Patricia (red.) (senaste upplagan). The
Globalization of World Politics. An introduction to international relation. Oxford:
Oxford university press, (648 s).
Brommesson, Douglas & Ekengren, AnnMarie (red.) (senaste upplagan). Sverige i
världen. Malmö: Gleerup, (215 s).
Vetenskapliga artiklar tillkommer, ca 300 s.

