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Kursplan
Kursens benämning: Politisk kommunikation och medier under kris och krig
Engelsk benämning: Political Communication and the Media in Crisis and War
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK040 (valbar kurs inom program), 2SS030 (fristående kurs)
Vårterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-05-22.
Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Avancerad nivå
15 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till Masterprogrammet i politik och krig, eller till Magisterprogrammet i
politik och krig.
För fristående kurs: kandidatexamen 180 hp varav 90 hp statsvetenskap med
inriktning mot krishantering och säkerhet eller motsvarande.
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
A1N, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg:
Kursen fokuserar på kommunikationens betydelse vid krig och kriser. Inom ramen
för kursen får studenterna insikter i forskning om medier och politisk
kommunikation och lär sig att använda teoretiska och metodologiska verktyg inom
detta fält i syfte att teoretisera och empiriskt analysera kommunikativa praktiker
med avseende på krig och kris. Kursen fokuserar på följande teman: a.)
mediatiseringsteori och dess applicering på krig, b.) kommunikation som
vapenslag: offentlig diplomati, informationskrigföring och propaganda; c.) den
digitala transformeringen av krig-och kriskommunikation. I relation till dessa
teman lyfts specifika metoder fram, vilka också praktiseras under kursens gång,
såsom gestaltning- och narrativ analys, visuell analys, samt intervjuer och
fokusgrupper.
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.
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Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
•
•
•

•

kritiskt jämföra olika teoretiska perspektiv inom fälten mediekunskap och
politisk kommunikation av relevans för frågor relaterade till krig och kris
visa förståelse för fältens centrala begrepp och självständigt analysera
begreppen
applicera olika vetenskapliga metoder inom medievetenskap och politisk
kommunikation i syfte att analysera empiriska frågor med bäring på krig
och kris. Inom ramen för detta ingår också att diskutera respektive
metoders styrkor och svagheter
Värdera etiska aspekter av politisk kommunikation i kris och krig.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom muntligt deltagande i seminarier, inlämning av
seminarieuppgifter samt en individuell skriftlig tentamen som behandlas i ett
seminarium.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
uppnås.
Aktivt deltagande i seminarier är obligatoriskt. Frånvarotillfällen ska ersättas av
kompletteringsuppgifter som examinator beslutar om. Student som uteblir från
fler än två obligatoriska moment får delta vid de missade obligatoriska momenten
vid nästa kurstillfälle.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd
(G) och Underkänd (U).
För betyget väl godkänd krävs aktivt deltagande på obligatoriska seminarier och
väl godkänt på den avslutande skriftliga uppgiften, för godkänt krävs aktivt
deltagande på obligatoriska seminarier och godkänt på den avslutande skriftliga
uppgiften.
Betygskriterier redovisas i kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändras har
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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 samt
Magisterprogrammet 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.

