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Kursplan  
 
Kursens benämning: Internationella Relationer 
 
Engelsk benämning: International Relations 
 
Kurskod:  1FK052 
Gäller från:  Höstterminen 2020 
Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och 

utbildningsnämndens kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 
2020-02-20 

Institution:  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) 
Ämnen:  Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 
Nivå:  Grundnivå 
Omfattning:  10 hp 
 
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 
Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 
1a1+1a2 samt Engelska B eller Engelska 6 
 
Huvudområde 
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet. 
 
Successiv fördjupning 
G1N grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
 
Fördjupningsnivå 
Grundkurs 
 
Kursens innehåll och upplägg 
Kursen ger en introduktion till studier av internationella relationer och är 
uppbyggd kring fyra moment: centrala begrepp (ex. fred, säkerhet, konflikt, kris 
och krig); teorier (inklusive realism, liberalism, konstruktivism och feminism); 
centrala aktörer (ex. FN, NATO, EU) samt globalisering och dess inverkan på 
internationella relationer. Dessutom behandlas regionalt säkerhetssamarbete i 
Norden.  
 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 
 
Kursens lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

• redogöra för olika definitioner av centrala begrepp inom studiet av 
internationella relationer, såsom säkerhet, krig, fred, kris och konflikt 

• redogöra för och jämföra olika teorier om internationella relationer 
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• redogöra för och jämföra olika organisationer och staters förutsättningar 

att hantera respektive bidra till lösandet av internationella säkerhets- och 
krishanteringsfrågor 

• diskutera globaliseringens inverkan på internationella relationer med 
koppling till säkerhet, konflikt, kris och krig. 

 
Kunskapskontroll och examination  
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen samt genom aktivt deltagande vid 
obligatoriska seminarier. 
 
Frånvaro vid maximalt ett obligatoriskt seminarium ska godkännas av 
kursansvarig lärare. Frånvaron ska kompletteras enligt examinators instruktioner. 
Om seminarieledande lärare bedömer att deltagandet vid seminarium inte är 
tillräckligt aktivt ska kompletteringsuppgift tilldelas enligt examinators 
instruktioner. Kompletteringsuppgift ska inlämnas senast fem arbetsdagar efter att 
resultat och kompletteringsuppgift meddelats för det examinerande momentet i 
fråga. 
 
Sent inkomna examinationsuppgifter betygssätts inte om inte särskilda och av 
examinator godkända skäl föreligger. 
 
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 
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat. 
 
Betyg 
Betyg för hela kursen ges i en tregradig skala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) 
och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas senast vid kursstart. 
 
För betyget G på kursen krävs att studenten uppnår betyget G på de obligatoriska 
seminarierna samt betyget G på den skriftliga tentamen.  
 
För betyget VG på kursen krävs utöver krav för G att studenten uppnår  betyget 
VG på den skriftliga tentamen. 
 
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 treterminersperiod examineras enligt denna 
kursplan. 
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Övrigt 
Kursen ges inom ramen för Försvarshögskolans kandidatprogram och kan ej läsas 
som fristående kurs.  
 
Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska. 
 
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella 
förändringar av kursen. 
 
 


