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Nivå:
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G1N grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Fördjupningsnivå
Grundnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursen ger en introduktion till internationella relationer och politik med utgångspunkt i
begreppet globalisering. Utifrån globalisering behandlas centrala skeenden i modern tid såsom
exempelvis det kalla krigets slut, 9/11 och dess betydelse för global politik, efterkrigstidens
uppbyggnad av institutioner för fred och säkerhet och utmaningar som dessa lever med idag.
Kursen inleds med en introduktion av det vetenskapliga förhållningssättet till kunskap och tar
i det sammanhanget upp grundläggande vetenskaplig metod. Undervisningen sker i form av
föreläsningar, självstudier och seminarier.
Kursens lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:


redogöra för och kritiskt diskutera globalisering som begrepp och fenomen





redogöra för och kritiskt diskutera centrala globala politiska skeenden och deras
konsekvenser främst under tidsperioden andra världskriget fram till idag
analysera teorier, begrepp och händelser som sammanhänger med globalisering med hjälp
av jämförelser
visa förståelse för den vetenskapliga genren och skriva kortare texter med akribi.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom en enskild skriftlig tentamen, författandet av ett paper där
vetenskaplig metod, analys och akribi tillämpas, samt genom aktivt deltagande och
presentationer av uppgifter enskilt och/eller i grupp i anslutning till obligatorisk
seminarieundervisning. Frånvaro från obligatoriskt undervisningsmoment och brister i
redovisningar kompletteras i enlighet med examinators anvisningar.
Nedan specificeras övergripande riktlinjer för hela kursen:
 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 eller förbereda skriftlig uppgift individuellt eller i grupp.
 Examinator avgör om var och en har fullgjort kravet på aktivt deltagande som innebär
att studenten deltar i diskussionerna och muntligt relaterar till aktuellt tema.
 Fullgörande av samtliga obligatoriska moment är en förutsättning för att studenten ska
kunna godkännas på kursen och uppnå dess lärandemål.
 Student som uteblir från mer än ett obligatoriskt moment kan ej bli godkänd på
kursen. Ett (1) frånvarotillfälle ska ersättas av en (skriftlig eller muntlig) uppgift.
Annan kompensationsuppgift kan förekomma, enligt särskilda anvisningar från
examinator. Kompletteringsuppgiften ska inlämnas senast vid kursens schemalagda
slutdatum.
 Student som uteblir från fler än ett (1) obligatoriskt moment hänvisas till att närvara
vid de missade obligatoriska momenten vid nästa kurstillfälle.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för
studenten.
Antal examinationstillfällen
På kursen erbjuds ett ordinarie examinationstillfälle och ett omexaminationstillfälle. Därefter
finns möjlighet att examineras på nästkommande kursers examinationstillfällen. För kursen
sker ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänt (VG), godkänd (G) och
underkänt (U).

För betyget godkänd på kursen krävs att den studerande fullföljt kraven för aktivt deltagande
på seminarier med godkända presentationsuppgifter, att betyget godkänd uppnåtts på det
självständigt författade papret, samt att betyget godkänd uppnåtts på den enskilda skriftliga
tentamen.
För betyget väl godkänd på kursen krävs att den studerande uppfyllt kraven för godkänd samt
att betyget väl godkänd uppnåtts på den enskilda skriftliga tentamen.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska kunna
uppnås. Betygskriterier anges i kursbeskrivningen.
Betygskriterier
Se bilaga.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligt ändras, har studenten rätt att en
gång per termin under en tretermins examineras enligt denna kursplan.
Övrigt
Kursvärdering genomförs efter varje avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till
grund för eventuella förändringar av kursen.
Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

