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Kursplan
Kursens benämning: Läskurs i medier och krig
Engelsk benämning: Reading Course in Media and War
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK031 (valbar kurs inom program), 2SS023 (fristående kurs)
Vårterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-06-16
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Avancerad nivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Kurser omfattande minst 45 hp från första året på Masterprogrammet i politik och
krig, inklusive Politik och säkerhet i kris (15 hp) respektive Militär maktutövning
(15 hp) samt Metod (15 hp), eller motsvarande1 måste vara minst godkända för att
uppnå behörighet.
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
A1F, avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg:
Kursen fokuserar på mediernas och journalistikens betydelse vid och för krig och
kriser och hur krigsjournalistiken har förändrats över tid i ljuset av den digitala
tekniken. Inom ramen för kursen får studenterna lära sig att använda teoretiska och
metodologiska verktyg i syfte att analysera journalistikens utveckling, dess
förhållande till och interaktion med andra samhällsaktörer centrala för kris och krig:
medborgare, politiska och militära aktörer (inkluderat myndighetsrepresentanter)
parter till konflikten. Kursen fokuserar på följande teman: a.) mediernas politiska
inflytande vid kris och krig; b.) krigsjournalistikens historia, global krisrapportering
och transnationella medierade sfärer; c.) krig, medier och populärkultur d.)
1

Avser sökande som inte är antagna på Försvarshögskolans masterprogram i politik och krig.
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digitaliseringen av krig och medier: användargenererat innehåll (UGC) och citizen
eyewitnessing.
Undervisning sker i form av introduktionstillfälle och slutseminarium.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• kritiskt jämföra olika forsknings- och teoretiska perspektiv inom fälten
säkerhetsstudier, mediekunskap och journalistik av relevans för frågor
relaterade till krig och kris
• med utgångspunkt i forskningen på området analysera mediernas och
journalistikens utmaningar och dilemman i kris och krig med avseende på
digitaliseringen
• problematisera populärkulturens koppling till det militärindustriella
komplexet
• identifiera och analysera skillnader och spänningar mellan journalistikens,
politikens, militärens och medborgarens intressen och behov av
information i krig och kris.
Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom en individuellt författad hemtentamen på ett givet
ämne vid ett obligatoriskt slutseminarium.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
kunna uppnås.
Aktiv närvaro vid det obligatoriska slutseminariet är obligatorisk. Frånvaro kan ej
ersättas. Student som ej är närvarande får delta i seminariet nästa gång kursen ges.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd
(G) och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas i kursbeskrivning.
För betyget godkänt krävs godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften. För
betyget väl godkänt krävs väl godkänt på den skriftliga examinationsuppgiften.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
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Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändras har
studenten rätt att två gånger per läsår under en tvåårsperiod examineras enligt
denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges som valbar kurs inom Masterprogrammet i politik och krig och kan
även ges som fristående kurs.
Kursen ges på engelska.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella
förändringar av kursen.

