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Internationella relationer
G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen

Beslut

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

Internationella reltioner I och Internationella relationer II, 60 hp, samt ytterligare 30 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
0001
0002
0003

Benämning
Teori och metod i studiet av internationella relationer
Litteraturkurs
Uppsats- och seminariekurs

Högskolepoäng
7.5
7.5
15

Kursens innehåll

Kursen inleds med fördjupande teoretiska analyser av det internationella samhällets historiska framväxt.
Kursens betoning ligger sedan på att utveckla studentens förmåga att formulera ett eget vetenskapligt problem
inom ämnet; att lägga upp och genomföra en undersökning, att presentera resultaten i en längre vetenskaplig
text, försvara den egna texten samt opponera på en annan.
Utbildningens mål är att med utgångspunkt i de färdigheter studenterna erhållit på fortsättningskursen
fördjupa teoriförståelsen och vidareutveckla förmågan att genomföra självständigt vetenskapligt arbete.
Kunskaper som förvärvas på kursen lämpar sig väl för dig som i framtiden vill arbeta med internationella
frågor som t.ex. utredare/handläggare inom olika statliga eller icke-statliga organisationer, eller arbeta som
journalist eller diplomat.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Teorikurs (7,5 hp)
Kursen syftar till att ge grundläggande vetenskapsteoretiska kunskaper samt att ge fördjupade insikter i de
mest centrala teoretiska och till viss del metodiska ansatser inom studiet av internationella relationer.
Delkurs 2: Litteratur- och metodkurs (7,5 hp)
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Kursen består av två delar; litteraturkurs och metodkurs. Litteraturkursen syftar till att ge studenten en
fördjupad kunskap i forskning/litteratur kring ett valt ämne med anknytning till studentens uppsats.
Metodkursen syftar till att ge studenten fördjupad kunskap i olika samhällsvetenskapliga metoder och hur
man använder dessa.
3. Uppsats- och seminariekurs (15 hp)
Kursen är inriktad på produktion av vetenskapliga uppsatsarbeten och färdigheter i akademisk
seminariediskussion. Seminarierna behandlar fortlöpande de olika stegen i uppsatsarbetet, metodiska problem
och principerna för akademisk opponering.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenterna:
•ha tillägnat sig längre historiska referensramar på utvecklingen av internationella relationer i allmänhet och
internationell politisk ekonomi i synnerhet,
•kunna orientera sig i aktuella forskningsdiskussioner inom Internationella Relationer/IPE utifrån olika
grundläggande teoriperspektiv,
•kunna på vetenskapligt godtagbara grunder ta ställning till en rad framställningar samlade kring ett
enhetligt tema,
•ha tillägnat sig förmågan att självständigt lägga upp undersökningar metodiskt och att författa en längre
uppsats där vetenskapliga metoder och teorier används för att belysa ett forskningsproblem inom
internationella relationer.
•försvara och reflektera över sin uppsats samt opponera muntligt på en medstuderandes uppsats.
Undervisning

Föreläsningar, seminarier och enskilt arbete efter handledares anvisningar.
Kunskapskontroll och examination

Se under varje enskild delkurs.
Seminariedeltagandet på samtliga delkurser är obligatoriskt.
Betygssättning sker med något av betygen: A, B, C, D, E, Fx och F.
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändras har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
Kurslitteratur

1. Teorikurs (7,5 hp)
Loomba, A, (2005) Kolonialism och Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält, Stockholm:
Tankekraft.
Ronen P., (ed.) (2000) Global Political Economy. Contemporary Theories, London: Routledge.
Wallerstein, I., (2005), Världssystemanalysen - en introduktion, Stockholm: Tankekraft.
Artiklar tillkommer.
2. Litteraturkurs (7,5 hp)
Se särskild litteraturkurskatalog.
3. Uppsats- och seminariekurs (15 hp)
Rekommenderad referenslitteratur:
Engelbertsson, Bob, & Karlsson, Lynn (1998), Seminarieuppsatsen: en genomgång av formella krav.
McMillan & Weyers (2010) Studera smart: så lyckas du med uppsatser och rapporter. Harlow: Prentice
Hall.
Schött, Kristina (2007), Studentens skrivhandbok, Stockholm: Liber.
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