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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:
l

l

Utbildning på grundnivå, minst 120 hp i freds och utvecklingsstudier eller annat
för kursen relevant ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller ekonomi
Engelska B

Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
l

l

l

kritiskt analysera olika aktörers mål och strategier och värdera deras betydelse
och påverkan i fredsförhandlingar och arbete med fredsbyggande,
använda sina teoretiska kunskaper om och sin förståelse för förhandlings och
medlingsprocesser i konkreta förhandlingar, och
kritiskt diskutera och analysera forskningen om fredsförhandlingar och
fredsbyggande inom ramen för den aktuella debatt, som pågår inom
fredsforskningen.

Innehåll
I kursen introduceras de studerande till fredsprocesser, speciellt förhandlingar och
implementering av fredsavtal. I kursen fokuseras på olika konfliktscenarier, från
mellanmänskliga och gruppkonflikter till (potentiellt internationaliserade) våldsamma
mellanstatliga konflikter. Detta ger en fördjupad förståelse av hur olika aktörer i olika
konfliktsituationer agerar för att nå sina mål i en förhandlingsprocess. Genom att aktivt
arbeta med praktiska övningar och förhandlingsrollspel så lär sig studenterna
grundläggande förhandlingsfärdigheter som en värdefull kunskap at ta med sig ut på
arbetsmarknaden. Dessutom diskuteras i kursen problematiken kring fredsbyggande,
både i teoretiska och praktiska termer.

Undervisningsformer
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Undervisningsformer
Föreläsningar och praktiska övningar

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Kursen examineras genom två inlämningsuppgifter i grupp, en individuell skrivuppgift
och individuellt beteende inom ett förhandlingsrollspel som pågår under en vecka.
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.
För studerande som ej blivit godkänd (dvs. erhållit betyget F) vid ordinarie provtillfälle
anordnas förnyad prövning i nära anslutning till ordinarie prov.

Kursvärdering
Kursvärdering sker genom samtal med de studerande under kursens gång samt genom
en skriftlig värdering. Sammanställningen av tidigare kursvärderingar finns arkiverade
hos ämnesansvarig. Resultatet återkopplas till de studerande.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: 4FU403

Övrigt
Ges inom Magisterprogrammet i Freds och utvecklingsarbete och som fristående kurs.
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