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Kursplan
Kursens benämning: Krig, kritiska studier och genus
Engelsk benämning: Critical and Feminist War Studies

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK028 (valbar kurs inom program), 2SS020 (fristående kurs)
Vårterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-05-22.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Krigsvetenskap
Avancerad nivå
15 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till Masterprogrammet i politik och krig. För fristående kurs:
kandidatexamen 180 hp varav 90 hp statsvetenskap med inriktning mot
krishantering och säkerhet, eller motsvarande.
Huvudområde
Krigsvetenskap
Successiv fördjupning
A1N, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursen syftar till att ge studenten kunskap om den kritiska och feministiska
forskningen om krig. De senaste decennierna har det riktats kritik mot en rad
samhällsvetenskapliga fält främst utifrån poststrukturalistiska och feministiska
perspektiv. Detta har skapat en rad nya forskningsfält som studerar exempelvis
geopolitik, säkerhetsstudier, terrorism samt krig och krigföring från olika kritiska
perspektiv.
Denna kurs introducerar den samtida kritiskt orienterade forskningen främst i
relation till traditionella studier av krig för att bättre förstå relationen mellan
identiteter (såsom genus), kroppar (exempelvis trauma och affekt) och debatter
runt virtualitet, materialitet och diskurser, i relation till organiserat våld. Kursen
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illustrerar den teoretiska diskussionen genom praktiska exempel från samtida krig
och krigföring. Kursen består av nio seminarier, en för varje temavecka, som
inleds med en kontextualiserande föreläsning. Dessa utgår ifrån ovanstående
teman.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
•
•
•
•
•

förklara vilken roll krigets ontologi, krigserfarenheter, generativa,
materiella och virtuella aspekter har för förståelsen av moderna krig
redogöra för olika kritiska och feministiska teorier om krig i relation till
traditionell krigsvetenskaplig forskning
förklara vilken roll genus, med särskilt fokus på identitet, maskulinitet och
könsnormer, har för förståelsen av moderna krig
använda kritiska och feministiska teorier om krig för att analysera och
problematisera samtida krig och krigföring
värdera och problematisera militär maktutövning i förhållande till etiska
utgångspunkter.

Kunskapskontroll och examination
Examinationen består av aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och en
skriftlig hemtentamen.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska
kunna uppnås.
Examinator kan besluta om att frånvaro från obligatoriska seminarier får
kompenseras genom inlämning av skriftlig kompletteringsuppgift.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänd (VG), godkänd
(G) och underkänd (U).
För betyg VG krävs aktivt och konstruktivt deltagande på de obligatoriska
seminarierna samt väl godkänt på hemtentamen.
För betyg G krävs aktivt och konstruktivt deltagande på de obligatoriska
seminarierna samt godkänt på hemtentamen.
Betygskriterier anges i kursbeskrivning.
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Kurslitteratur och övriga läromedel
Enligt bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligen ändrats, har
studenten rätt att en gång per termin under en tvåårsperiod examineras enligt
denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges som valbar kurs inom ramen för Masterprogrammet i politik och krig
och kan även ges som fristående kurs.
Kursen genomförs på engelska.
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och
ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.

