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Internationella relationer
G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Beslut

Fastställd av institutionsstyrelsen.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Internationella relationer I, 30 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
0001
0002
0003
0004

Benämning
Internationell politisk ekonomi - ett historiskt perspektiv
Internationellt samarbete kring globala utmaningar
Metoder i studiet av internationella relationer
Självständigt arbete

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om den internationella politiska ekonomin ur ett historiskt perspektiv.
Speciellt fördjupas kunskaperna om det ökande internationella samarbetet, såväl ekonomiskt som politiskt,
efter 1945. Olika typer av globala utmaningar och lösningar diskuteras på kursen. Även icke-statliga aktörers
betydelse behandlas. Kursen ger också grunder i vetenskapsteori, samt fördjupade kunskaper om teori och
metod inom ämnet internationella relationer. Kursen avslutas med att studenten författar en mindre IRrelevant uppsats som presenteras muntligt.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Internationell politisk ekonomi - ett historiskt perspektiv (7,5 hp)
Kursen introducerar grundläggande begrepp som är centrala för att förstå ämnet internationell politisk
ekonomi. Kursen fördjupar kunskaperna om, och betydelsen av, olika teoretiska perspektiv inom
internationell politisk ekonomi. Kursen fördjupar vidare kunskaperna om den internationella politiska
ekonomins historiska utveckling, kritiska faser och processer under 1900-talet, med fokus på
efterkrigsperioden.
Delkurs 2: Internationellt samarbete kring globala utmaningar (7,5 hp)
Kursen syftar till att fördjupa kunskaper i hur stater samarbetar kring komplexa utmaningar bortom nationella
lösningar. Utifrån ett problemorienterat fokus behandlar kursen olika typer av globala utmaningar, vilka
samarbetsproblem stater ställs inför med anledning av dessa utmaningar och vilka lösningar de valt för att
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hantera dem. Även icke-statliga aktörers engagemang behandlas. Kursen kombinerar traditionella teorier om
internationellt samarbete med moderna organisatoriska teorier och ger träning i att applicera teorierna på
historiska och aktuella debatter inom kursens tema.
Delkurs 3: Metoder i studiet av internationella relationer (7,5hp)
Kursen syftar till att introducera grundläggande vetenskapsteoretiska spörsmål samt att fördjupa kunskap om
och förmåga att på ett enkelt sätt använda teorier och centrala metoder inom studiet av internationella
relationer (kvantitativa, kvalitativa och källkritik), och författa ett uppsats-PM om något specifikt IR-relevant
ämne.
Delkurs 4: Självständigt arbete (7,5 hp)
Kursen är inriktad på att skriva ett kortare vetenskapligt uppsatsarbete. Kursen syftar till att ge studenten de
nödvändiga verktygen för att formulera ett forskningsproblem inom internationella relationer och
internationell politisk ekonomi, och på en grundläggande nivå relatera detta forskningsproblem till tidigare
forskning samt applicera ett teoretiskt ramverk på problemet. Kursen ger också en grundläggande
introduktion till hur relevant metod, material och litteratur väljs. Vidare ger kursen kunskap i hur uppsatsen
försvaras, och hur en opponering genomförs.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:
• kritiskt granska utvecklingen av den internationella politiska ekonomin genom att använda och jämföra de
olika teoretiska perspektiven
• relatera den ökande komplexiteten i globala politiska problem till behovet av internationellt samarbete
• överväga olika typer av alternativa samarbeten och förklara varför internationella organisationer väljs som
ett visst alternativ
• förklara och tillämpa olika teoretiska perspektiv för att förklara hur internationella organisationer skapas,
växer och utformas
• redogöra för och diskutera några centrala aspekter av vetenskapsteoretiska problem, samhällsvetenskaplig
metod, samt metoder inom studiet av internationella relationer
• tillämpa dessa metoder för att lösa enklare forskningsproblem och visa på kopplingar mellan val av teori,
frågeställning, metod och material i vetenskapliga arbeten, samt formulera ett uppsats-PM,
• söka och värdera för uppsatsen relevant litteratur
• självständigt författa en kortare vetenskaplig uppsats, och presentera denna muntligt
• genomföra en muntlig/skriftlig opponering på medstuderandes uppsats
Undervisning

Föreläsningar, seminarier, individuella övningar och gruppövningar. Deltagande i moment med skriftliga
och/eller muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska
kunna genomföras. Frånvaro vid ett undervisningstillfälle kan kompenseras genom en
kompletteringsuppgift.
Undervisning sker på svenska. Enstaka delkurser och föreläsningar kan dock ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

a)Examination
Delkurs 1. Internationell politisk ekonomi - ett historiskt perspektiv. Examination sker genom ett skriftligt
slutprov (hemtentamen).
Delkurs 2. Internationellt samarbete kring globala utmaningar. Delkursen examineras genom löpande
uppgifter, klass övningar och en skriftlig slutprov (hemtentamen).
Delkurs 3. Metoder i studiet av internationella relationer. Examination sker genom löpande
inlämningsuppgifter, samt en slutlig PM för examination som betygssätts. Ett uppsats-PM (4-5 sidor) skall
innehålla en beskrivning av syftet med den föreslagna undersökningen, frågeställning/ar, vald teori och
metod, förslag på empiriskt material samt plan för genomförande.
Delkurs 4. Självständigt arbete. Examination sker i samband med slutseminarium. På detta seminarium
presenteras den egna uppsatsen och opponering genomförs på medstuderandes uppsats. Till grund för betyget
ligger bedömning av: uppsatsen, opposition samt egen presentation, aktivt deltagande på
examinationsseminarierna.
b) Betygsättning sker på delkurserna 1-4 enligt en sjugradig betygsskala: A = utmärkt, B = Mycket bra, C =
Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
Betygssättning på hela kursen sker med något av betygen A, B, C, D, E, Fx, F.
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c) De skriftliga betygskriterierna delas ut vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på delkurserna 1-4.
e) Vid underkännande på ett prov gäller att studerande som har fått betyget Fx eller F har rätt till fyra
ytterligare examinationstillfällen så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Vid examination genom salskrivning finns minst två examinationstillfällen per aktuell termin. Vid
examination genom inlämningsuppgifter och hemskrivningar finns ett ordinarie inlämningsdatum per aktuellt
kurstillfälle, med möjlighet till eventuell komplettering vid betyget Fx eller ny examination vid betyget F.
Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E på prov på delkurserna 1-4 får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
f) Komplettering av betyget Fx på delkurserna 1-4 medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del
alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel
används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller innehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan, i mån av plats.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd
kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Aktuell lista över kurslitteratur finns tillgänglig på institutionens webbsida www.ekohist.su.se senast en
månad innan kursstart.
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