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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l
l
l
l

redogöra för forskningsområdet globalisering och politik;
redogöra för relationen mellan sociala medier och politik;
redogöra för hur sociala medier påverkar politikens innehåll och utveckling;
redogöra för självständig empirisk analys om hur sociala medier och politik är
integrerade i tider av globalisering.

Innehåll
Denna kurs belyser genom olika perspektiv samspelet mellan teknologisk utveckling,
sociala medier och internet och politik och global makt. Kursen belyser särskilt hur
Internet påverkar det globala systemet av finanser, arbete, politik, sociala värden och
kulturella relationer genom att antingen befästa eller utmana rådande system.

Undervisningsformer
Föreläsningar, gruppdiskussioner och grupparbeten.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination.
Det är betyget på inlämningsuppgiften som bestämmer slutbetyget på kursen. För

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination.
Det är betyget på inlämningsuppgiften som bestämmer slutbetyget på kursen. För
betyget E krävs att lärandemål är uppnådda.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs
och arkiveras av institutionen. Resultatet återkopplas till de studerande som gått kursen
samt presenteras tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder för de studerande nästa
gång kursen ges.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Diamond, Larry, Marc F. Plattner and Christopher Walker (Eds.) 2016.
Authoritarianism Goes Global  The Challenge to Democracy. Baltimore: The johns
Hopkins University Press. (243s.)
Artiklar/rapporter vilka tillhandahålls av lärare eller som laddas ner ifrån internet (700s.)

