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Kursens mål
Kursen syftar till att utveckla studenters ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper 
inom området internationella relationer för undervisning i gymnasieskolans 
samhällskunskapsämne.
 
Kursens lärandemål:
Efter kursen ska studenten:

1. visa fördjupad kunskap om dagens internationella politiska system vad gäller 
struktur, aktörer och institutioner

2. kunna jämföra och värdera olika teoriers antaganden om det internationella politiska 
systemet beträffande möjligheter till samarbete samt orsaker till och lösningar av 
internationella konflikter

3. kunna välja, motivera och tillämpa teori inom internationella relationer vid analys av 
en internationell konflikt

4. kunna analysera gymnasieelevers tankefigurer om internationella relationer och 
utifrån denna analys, styrdokument samt teori om internationella relationer kunna 
motivera ett undervisningsupplägg i internationella relationer

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om minst 60 hp inom ämnesområdet Samhällskunskap för 
ämneslärare eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- individuell salstentamen (lärandemål 1)
- seminarier med individuella skriftliga inlämningar (lärandemål 2)
- individuell hemtentamen, fallstudie (lärandemål 3)
- individuell hemtentamen (lärandemål 4)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.
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KURSPLAN

Kurskod: SAH600

Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

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
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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