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Datum

2012-12-04

Kursplan
Kursens benämning:
Internationella relationer
Engelsk benämning:
International Relations
Kurskod: 1FK001
Gäller från: HT 2013
Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet i statsvetenskap 2012-12-04
Institution: Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL).
Ämne: Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi samt krishantering och
internationell samverkan.
Nivå: Grundnivå
Omfattning: 10 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Sh A samt Eng B
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik eller statsvetenskap med inriktning
krishantering och internationell samverkan.
Successiv fördjupning
G1N
Fördjupningsnivå
Grundnivå I
Kursens innehåll och upplägg
Kursen ger en introduktion till studier av begreppen säkerhet, krig, fred, kris och
konflikt, samt till teorier om internationella relationer. Undervisningen består av
frivilliga föreläsningar och obligatoriska seminarier, samt en paneldiskussion och
ett rollspel. Studenterna förväntas förutom att förbereda seminarierna även att
löpande lämna in skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen tar även upp aspekter av
vetenskaplig metod, särskilt jämförande metod, analysnivåer och hur man skriver
text med akribi.
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Kursens lärandemål
Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna
• redogöra för kurslitteraturens (olika) sätt att definiera begreppen säkerhet,
krig, fred, kris och konflikt;
• redogöra för och jämföra teorier om internationella relationer;
• analysera teorier, begrepp och händelser med hjälp av jämförelser;
• skriva kortare texter med akribi.
Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras med en skriftlig hemtentamen. Det är krav på obligatorisk
närvaro vid samtliga seminarier och vid rollspelet. Vid av lärare godkänd frånvaro
krävs komplettering enligt lärares instruktioner.
Nedan specificeras övergripande riktlinjer för hela kursen:
• Examinationsuppgifterna bedöms utifrån betygskriterier som skriftligt delas
ut av delkursansvarig vid delkursstart.
• Det är ett kurskrav att studenten inför de obligatoriska momenten deltar i
gruppförberedelser och förbereder sig enligt instruktioner, t.ex. genom att
förbereda ett föredrag.
• Läraren avgör om var och en har fullgjort kravet på aktivt deltagande som
innebär att studenterna deltar i diskussionerna och muntligt relaterar till
aktuellt tema.
• Fullgörande av samtliga obligatoriska moment är en förutsättning för att
studenten skall kunna godkännas på delkursen och uppnå dess lärandemål.
• Student som uteblir från mer än ett obligatoriskt moment kan ej bli godkänd
på kursen. Ett (1) frånvarotillfälle skall ersättas av en (skriftlig eller muntlig)
uppgift. Annan kompensationsuppgift kan förekomma, enligt särskilda
anvisningar från examinator.
• Student som uteblir från fler än ett (1) obligatoriskt moment får närvara vid
de missade obligatoriska momenten vid nästa delkurstillfälle.
• Om examinationsuppgift inlämnas senare än angiven inlämningstid utan att
läraren underrättats och godkänt skälet till förseningen kan högsta betyg ej
erhållas.
• Examinator kan besluta om att en examinationsuppgift som ej uppnår
betyget godkänt i vissa fall kan kompletteras med muntlig eller skriftlig
uppgift. Sådan uppgift skall inlämnas eller presenteras inom tre arbetsdagar
räknat från det att examinatorn förmedlar uppgift.
• Alternativa examinationsformer kan förekomma för studenter i behov av
särskilt stöd.
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Antal examinationstillfällen
Fem examinationstillfällen tillhandahålls, utom vid praktik och övning (rollspelet)
då två tillfällen tillhandahålls. Antalet examinationstillfällen begränsas då det
annars kan leda till ett orimligt resursslöseri.
Betyg
Betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Icke Godkänd (IG) ges.
För betygskriterier, se bilaga 1.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 2.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligen förändrats, har
studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt
föreliggande kursplan.
Övrigt
Kursen ges inom ramen för utbildningsprogram och kan ej läsas som fristående
kurs. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnors och mäns erfarenheter och
kunskaper synliggörs och utvecklas. Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs
och ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.
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Bilaga 1 till kursplan Internationella relationer: Betygskriterier

Betygskriterier:
• För betyget Godkänd (G) på kursen ”Internationella relationer” krävs
förutom deltagande i seminarier enligt kursplanen, även inlämning av fyra
korta pm och ett reflektionspapper, samt en genomförd hemtentamen med
betyget godkänd.
•

För betyget Väl godkänd (VG) på kursen ”Internationella relationer” krävs
förutom de uppfyllda kriterierna för betyget godkänd dessutom även
betyget väl godkänd på hemtentamen.

Betygskriterier tentan:
Betyget Godkänd (G) på tentan får den student som kan
• Redogöra för kurslitteraturens sätt att definiera begrepp samt jämföra
skillnader och likheter författare emellan.
•

Redogöra för och jämföra teorier om internationella relationer.

•

Analysera så väl teorier som begreppsanvändning och händelser utifrån
ovan nämnda jämförelser .

•

Skriva hemtentamen med akribi.

Betyget Väl godkänd (VG) på tentan får den student som
• Genom sina redogörelser för begrepp och teorier visar särskilt god
förmåga att använda sig av ett jämförande resonemang för att uppnå en
fördjupad analys av begrepp, teorier och/eller händelser.
Betyget Icke godkänd (IG) utdelas till den student som inte uppfyller kriterierna för
Godkänd.
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Bilaga 2 till kursplan Internationella relationer: Kurslitteratur

Kurslitteratur
Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.). (2009) Internationella relationer
(Andra upplagan.) Studentlitteratur (urval).
Karlsson, Svante. (2004) Freds- och konfliktkunskap. (Fjärde upplagan.)
Studentlitteratur. (Boken har utgått ur Studentlitteraturs sortiment, ett urval
tillgängliggörs av FHS med tillstånd av författaren).
Nye, Joseph S. (2011) Att förstå internationella konflikter. (Svensk bearbetning av
åttonde upplagan.) Pearson.
Weber, Cynthia. (2014) International Relations Theory: A Critical Introduction.
(4th edition) London: Routledge.

Bilagan är fastställd av ämnesrådet i statsvetenskap vid Försvarshögskolan 16-0525.

