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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-04-08 och gäller från
vårterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse 
- redogöra för centrala begrepp och teorier som används vid studiet av internationell politik,
- redogöra för centrala teman och utvecklingstendenser i studiet av internationell politik,

Färdighet och förmåga 
- tillämpa begrepp och teorier på konkreta problemställningar i internationell politik och

Värderingsförmåga och förhållningssätt



- kontrastera och värdera teoriers förklaringskraft vid studiet av internationell politik.

Innehåll
Kursen ger en introduktion till centrala begrepp och teorier i studiet av internationell politik. 

Kursen behandlar specifikt sådana teman som det moderna internationella systemets framväxt och
utveckling; konflikt och samarbete ur ett teoretiskt perspektiv; den internationella rättens ställning i ett
internationellt system utan en central auktoritet; internationella organisationers uppbyggnad och roll;
internationell politisk ekonomi och globalisering ur ett utvecklingsperspektiv; regionalism och EU; samt
förändringstendenser i samtida internationell politik ur ett maktperspektiv. 

De metodologiska inslagen innefattar elementär träning i analys av frågor med bäring på internationell
politik samt svensk utrikes- och säkerhetspolitik med hjälp av relevanta begrepp och teorier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Målen för kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och två skriftliga gruppuppgifter
som seminariebehandlas.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Överlappning med övriga kurser inom ämnet föreligger, vänligen kontakta kursansvarig för närmare
besked. Med överlappning avses två kurser som helt eller delvis har samma kursinnehåll och därför inte
samtidigt kan ingå i examen.


