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Kursens mål
Kursens syfte är att hos studenten utveckla
Kunskap om och förståelse för
• vad som utmärker det internationella systemet vad gäller struktur, aktörer och 

institutioner
• olika teorier om hur det internationella politiska systemet ser ut och fungerar, till 

exempel realism, liberalism, konstruktivism
• centrala begrepp inom internationell politik och internationella relationer

Färdighet och förmåga
• att muntligt och skriftligt analysera det internationella politiska systemets sätt att 

fungera utifrån teorier, begrepp och problemområden inom området internationell 
politik och internationella relationer

• att i grupp diskutera olika perspektiv på internationell politik i relation till politiska 
händelser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera olika teorier om det internationella politiska systemet och 

argumentera för sina ställningstaganden kring och tolkningar av internationella 
politiska fenomen utifrån teoretiskt grundade kriterier

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 4 / A4)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom en mindre frågesport, två seminarier med tillhörande skriftliga 
gruppuppgifter, och ett slutligt individuellt papper.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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