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Kursens uppläggning
Provkod
0001
0002
0003
0004

Benämning
Introduktion till internationella relationer
Introduktion till internationellt samarbete
Introduktion till internationell säkerhet
Introduktion till internationell politisk ekonomi

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen är en introduktion till ämnet internationella relationer och dess tre sub-discipliner – internationellt
samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi – ur ett historiskt perspektiv. Kursen
behandlar frågor såsom kris och konflikt, global styrning, globalisering och ojämlikheter ur olika perspektiv.
Samtliga delkurser behandlar också metoder i forskning inom ämnet internationella relationer.
Kursen består av 4 delkurser:
Delkurs 1: Introduktion till internationella relationer (7,5 hp)
Kursen är en introduktion till internationella relationer och centrala teorier inom ämnet. Den ger historiska
och samtida perspektiv på internationellt samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk
ekonomi. I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv såsom kritiska teorier, konstruktivism, liberalism och
realism. Kursen introducerar studenterna till relevanta akademiska färdigheter och metoder.
Delkurs 2: Introduktion till internationellt samarbete (7,5 hp)
Kursen överblickar det statliga internationella samarbetet i form av olika internationella organisationer och
regionala transnationella samarbeten. Även icke-statliga aktörer, såsom privata intressen, det civila samhället,
forskarsamhället och media ingår. Sammantaget ger kursen en bild av ett system av global
styrning/governance, som vuxit fram över tid. Kursen kombinerar traditionella teorier om internationellt
samarbete med moderna styrelseformer, såsom regimteorier och organisationsteori, tillämpade på historiska
och aktuella debatter. Kursen introducerar studenterna till relevanta akademiska färdigheter och metoder.
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Delkurs 3: Introduktion till internationell säkerhet (7,5 hp)
Kursen ger en överblick av både traditionella och nya internationella säkerhetsfrågor. Den analyserar mellanoch inom-statliga krig, men också konflikter och kriser kopplade till t ex hälso-säkerhet, klimatförändringar,
terrorism och cyberattacker. Olika teorier presenteras för att analysera dessa frågor - allt från traditionella
säkerhetsteorier till kritiska teorier, t ex säkerhetisering, genus och ontologisk säkerhet. Kursen introducerar
studenterna till relevanta akademiska färdigheter och metoder.
Delkurs 4: Introduktion till internationell politisk ekonomi (7,5 hp)
Kursen är en introduktion till internationell politisk ekonomi (IPE). Kursen ger kunskap om kopplingar
mellan internationella relationer och ekonomiska relationer genom att analysera förändringar i global
produktion, handel och arbetsfördelning ur ett historiskt perspektiv. Delkursen kombinerar allt från klassisk
ekonomisk förståelse av IPE till mer kritiska perspektiv, såsom genus- och postkoloniala teorier, tillämpade
på historiska och aktuella debatter. Kursen introducerar studenterna till relevanta akademiska färdigheter och
metoder.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången av kurs ska studenterna kunna:
Delkurs 1: Introduktion till internationella relationer
• redogöra för olika teorier om internationell relationer
• reflektera över aktuella och historiska processer i
internationella relationer
• påvisa förmåga att läsa och förstå akademiska texter, utvärdera material, och på ett kritiskt sätt granska
argument som framförs i kurslitteraturen
• redogöra för olika villkor och aktörer i internationella relationer och kritiskt granska dynamiken i det
internationella systemet
Delkurs 2: Introduktion till internationellt samarbete
• redogöra för olika teorier om internationellt samarbete
• reflektera över aktuella och historiska processer i internationellt samarbete i internationella relationer
• påvisa förmåga att läsa och förstå akademiska texter, utvärdera material, och på ett kritiskt sätt granska
argument som framförs i kurslitteraturen
• redogöra för olika villkor och aktörer i internationellt samarbete och kritiskt granska dynamiken i det
internationella systemet
Delkurs 3: Introduktion till internationell säkerhet
• redogöra för olika teorier om internationell säkerhet
• reflektera över aktuella och historiska processer i internationell säkerhet i det internationella systemet
• påvisa förmåga att läsa och förstå akademiska texter, utvärdera material, och på ett kritiskt sätt granska
argument som framförs i kurslitteraturen
• redogöra för olika villkor och aktörer i internationell säkerhet och kritiskt granska dynamiken i det
internationella systemet
• kritiskt reflektera kring traditionella och nya säkerhetsfrågor, och hur de kan analyseras
Delkurs 4: Introduktion till internationell politisk ekonomi
• redogöra för olika teorier om internationell politisk ekonomi
• reflektera över aktuella och historiska processer i internationell politisk ekonomi
• påvisa förmåga att läsa och förstå akademiska texter, utvärdera material, och på ett kritiskt sätt granska
argument som framförs i kurslitteraturen
• redogöra för olika aktörer i internationell politisk ekonomi och kritiskt granska dynamiken i det
internationella systemet
• redogöra för hur internationella relationer och internationella ekonomiska frågor tillsammans påverkar det
globala systemet
Undervisning

Undervisning på delkurs 1-4 sker genom föreläsningar, gruppövningar i seminarier och individuella övningar.
Deltagande i gruppövningar på seminarier, skriftliga inlämningar och muntliga redovisningsuppgifter är
obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras. Frånvaro vid ett
seminarium måste kompenseras genom en mer omfattande kompletteringsuppgift innan respektive delkurs
avslutas, annars rapporteras inget slutbetyg. Frånvaro från två eller flera seminarier betyder att studenten
måste gå om kursen.
Undervisning sker på svenska och engelska.
Kunskapskontroll och examination
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a) Seminariedeltagande och inlämningsuppgifter på delkurs 1-4 är obligatoriskt och en förutsättning för att
kunskapskontroll ska kunna genomföras.
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, eller F.
c) Examination
Delkurs 1 – Introduktion till internationella relationer. Examination sker genom obligatoriska seminarier,
skriftliga inlämningar, muntliga redovisningsuppgifter, en halvtidsexamination och ett skriftligt slutprov i
form av antingen en salsskrivning eller en hemtentamen. Slutprov kan skrivas på svenska eller engelska.
Delkurs 2 – Introduktion till internationellt samarbete. Examination sker genom obligatoriska seminarier,
skriftliga inlämningar, muntliga redovisningsuppgifter, en halvtidsexamination och ett skriftligt slutprov i
form av antingen en salsskrivning eller en hemtentamen. Slutprov kan skrivas på svenska eller engelska.
Delkurs 3 – Introduktion till säkerhet. Examination sker genom obligatoriska seminarier, skriftliga
inlämningar, muntliga redovisningsuppgifter, en halvtidsexamination och ett skriftligt slutprov i form av
antingen en salsskrivning eller en hemtentamen. Slutprov kan skrivas på svenska eller engelska.
Delkurs 4 – Introduktion till internationell politisk ekonomi. Examination sker genom obligatoriska
seminarier, skriftliga inlämningar, muntliga redovisningsuppgifter, en halvtidsexamination och ett skriftligt
slutprov i form av antingen en salsskrivning eller en hemtentamen. Slutprov kan skrivas på svenska eller
engelska.
d) De skriftliga betygskriterierna delas ut vid kursstart.
e) För att få betyg på delkursen ska alla övningar/inlämningar/kompletteringar vara inlämnade innan
respektive delkurs slutar, annars rapporteras inget betyg.
f) 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.
g) Studenten som underkänts på prov två gånger i rad av samma examinator har rätt att begära att annan
examinator utses vid nästakommande prov.
h) Vid examination genom salsskrivning finns minst två examinationstillfällen per aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år kurstillfälle saknas.
i) Studerande som fått lägst betyget E på prov på delkurserna 1-4 får inte genomgå förnyad prov för högre
betyg.
j) Komplettering av betyget Fx på delkurserna 1-4 medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Kompletteringen 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.
k) Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När en kurs är upphävd eller innehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en
period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ingår i SIEHK
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteraturlista anslås på institutionens webbplats på www.ekohist.su.se
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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