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Fagbeskrivelse og mål:  

Faget har til formål at introducere og diskutere de væsentligste teoretiske bidrag og 
approaches til studiet af International politik, relationer og organisationer. Især i 
fagets anden halvdel zoomer vi ind på emner relateret til Grønland og Arktis.  

Studerende skal ved fagets udgang kunne forstå, identificere og forklarer – både 
mundtligt og skriftligt – de vigtigste teorier inden for studiet af International politik.  
Endvidere skal studerende kunne analysere ’cases’ ved hjælp af de analytiske 
værktøjer, faget gennemgår – både i forhold til  verdenshistorien, aktuelle udviklinger 
samt mere specifikt for Grønland/Arktis.   

 

Pensum: vejledende sidetal: ca. 750  

Grundbog:  

Bailys, Smith & Wilson (2014): The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations. 6th Edition.  Oxford University Press 

Der læses desuden en række tidsskriftartikler og bogkapitler samt længere uddrag af: 

Peter Hough (2013): International Politics of the Arctic  – Coming in from the Cold   
Routledge 

Ulrik Pram Gad (2016): National Identity Politics and Postcolonial Sovereignty Games – 
Greenland, Denmark, and the European Union. Museum Tusculanum Press.   

NB: Endeligt pensum opdateres frem til semesterstart  

 

Eksamen: Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen.  

Samfundsvidenskab: Hjemmeopgave, bunden. , 1 uge, max 15 sider ekskl. databilag.  

Censur: Ekstern - ECTS-point: 10 Karakter: GGS-skalaen 

Afdeling for Journalistik: Journalistisk produkt som eksamen (7,5 ECTS).    

  



  

Lektionsplan og pensum.  

Som hovedregel er hver lektion á 4 timer, men mindre ændringer kan forekomme. På 
fagets intranet vil pensum og lektionsnoter blive løbende opdateret.  

Lektion Dato Emne Pensum 
1 Primo 

februar 
(datoer 
opdateres) 

Introduktion 
- Generel introduktion til faget 
- Debatter, analyseniveauer og 
aktør- og strukturantagelser 
- Allisons modeller om den 
cubanske missilkrise 

Bailys et al. (2014) 
Nielsen (2013) 
Allison (1969) 
 

2  Realisme  Bailys et al. (2014) 
 

3  Liberalisme Bailys et al. (2014) 
 

4  Neo-neo-debatten (neo-
realisme vs. neo-liberalisme) 
og nyere udviklinger inden for 
begge teorier 

Bailys et al. (2014) 
Baldwin (1993) 
Fearon (1995) 
Fearon (1998) 
  

5  Socialkonstruktivisme, 
Poststrukturalisme, 
diskursteori og Marxisme 

Bailys et al. (2014) 
Wendt (1992) 
Gad (2016)  

6  Post-kolonialisme (med særlig 
vægt på Grønland og 
Rigsfællesskabet) 

Bailys et al. (2014) 
Gad (2016) 
Adler-Nissen & Gad 
(2013) 

7  Internationale organisationer 
(med særlig vægt på EU) 

Bailys et al. (2014) 
Moravcsik (1992) 

8  EU, Grønland, OLT-ordningen 
og Grøxit fra EF i 1980’erne 

Gad (2016)  
Johansen (1984) 
Diverse EU-hjemmesider 
ang. OLT mm. 

9  Arktis I Hough (2013) 
Udenrigs (2016) 

10  Arktis II Hough (2013) 
11  Forhandlingsøvelse/rollespil  
12  Spørgetime, eksamens-

forberedelse og 
opgavevejledning 

 

 NB: Endeligt pensum opdateres frem til semesterstart  

  

 


