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Kursplan  
 

Kursens benämning: Kinas uppgång 

 

Engelsk benämning: The rise of China 

 
Kurskod: 2PK087      

Gäller från:  Vårterminen 2020   

Fastställd:  Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens 

kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2019-06-17   

Institution:  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) 

Ämne:  Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 

Nivå:  Avancerad nivå 

Omfattning:  7,5 hp 
 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  

Antagen till masterprogrammet i politik och krig. 

 

Huvudområde  

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet 

 

Successiv fördjupning  

A1N, avancerad nivå. 

 

Fördjupningsnivå  

 

Kursens innehåll och upplägg  

Sedan början av 2000-talet har Kinas uppgång blivit en av de mest omdiskuterade 

och kontroversiella frågorna i internationell politik. Forskare och analytiker oroar 

sig alltmer för att Kinas framväxt som en ekonomisk och politisk tungviktare 

håller på att förskjuta den globala maktbalansen permanent, med allvarliga 

konsekvenser för världsordningen. 

 

Syftet med kursen är att undersöka olika dimensioner av Kinas uppgång, med 

särskild tonvikt på dess konsekvenser för internationell säkerhet. Kursen har tre 

huvudsakliga teman. För det första ges studenterna fördjupade kunskaper om de 

olika teoretiska antagandena som dominerar forskningen kring och förväntningar 

på Kinas uppgång. För det andra uppmärksammas produktionen av kunskap i 

Kina-relaterad forskning och hur denna bidrar till att skapa en viss bild av Kinas 

uppgång. För det tredje behandlar kursen olika empiriska frågor som rör Kinas 

militära, politiska, ekonomiska och kulturella uppgång. Varje vecka behandlar 
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kursen ett specifikt samtida ämne och tar upp centrala akademiska debatter, till 

exempel gällande Kinas engagemang i Afrika, konflikten i Sydkinesiska sjön och 

cyberområdet. Särskild uppmärksamhet ägnas även åt förhållandet mellan Kinas 

inhemska situation och internationell säkerhet. 

 

Beroende på antalet studenter undervisas kursen genom seminarier eller en 

kombination av föreläsningar och seminarier. 

  

Kursens lärandemål 

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: 

 kritiskt diskutera olika teoretiska antaganden om globala 

maktförskjutningar i världspolitiken 

 redogöra för empiriska förhållanden som möjliggjort Kinas uppgång 

 analysera relationen mellan Kinas inrikespolitik och dess beteende i 

internationell politik 

 identifiera och kritiskt diskutera hur Kina-relaterad forskning inverkat 

på olika länders politiska ställningstaganden gentemot Kina 

 

Kunskapskontroll och examination  

Kursen examineras genom individuella skriftliga seminarieuppgifter samt ett 

avslutande kurspapper på ett givet ämne.  

 

Aktiv närvaro vid seminarier är obligatorisk. Examinator kan besluta om 

kompletteringsuppgift för frånvaro eller brister i aktivt och konstruktivt 

deltagande vid obligatoriska moment i kursen. 

 

Student som uteblir från mer än ett obligatoriskt moment kan ej bli godkänd på 

kursen utan får delta nästa gång kursen ges. Ett (1) frånvarotillfälle ska ersättas av 

en (skriftlig eller muntlig) uppgift.  

 

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska 

kunna uppnås. Studenten har tre arbetsdagar för komplettering efter det att 

kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och av examinator godkända 

skäl föreligger. Sent inkomna kurspapper 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. 
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Antal examinationstillfällen  

Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.  

 

Betyg  

Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd 

(G) och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas i kursbeskrivningen. 

 

På seminarier ges betyget G eller U. 

 

På den skriftliga inlämningsuppgiften ges betyget VG, G eller U. 

 

För betyget G på kursen krävs betyget G på inlämningsuppgiften, samt betyget G 

på övriga examinerande moment. 

 

För betyget VG på kursen krävs betyget VG på den skriftliga 

inlämningsuppgiften, samt betyget G på övriga examinerande moment. 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel  

Se bilaga. 

 

Övergångsbestämmelser  

När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändras har 

studenten rätt att två gånger per läsår under en tvåårsperiod examineras enligt 

denna kursplan. 

 

Övrigt  

Kursen ges som valbar kurs inom Masterprogrammet i politik och krig.  

 

Kursen ges på engelska.  

 

Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen. 

 

 

 


