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4FU420 Metoder för fältarbete i freds och utvecklingsarbete, 7,5
högskolepoäng
Methods of field work for Peace and Development, 7.5 credits
Huvudområde
Freds och utvecklingsstudier
Ämnesgrupp
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Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A1F
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för samhällsvetenskap 20141119
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2016
Förkunskaper
l
l

30 hp i freds och utvecklingsstudier på avancerad nivå, eller motsvarande
Engelska B

Mål
Efter genomgången kurs med godkänt resultat förväntas studenterna kunna:
l

l

redogöra för relevanta metodologiska ansatser för fältstudier inom internationellt
utvecklingssamarbete;
planera, genomföra och rapportera fältstudier byggda på insikt och kunskap om
relevanta metodologiska ansatser.

Innehåll
Denna kurs har som huvudsaklig målsättning att träna studenternas färdigheter när det
gäller praktiska fältmetoder. Den innehåller ett block av föreläsningar och
handledningstillfällen där olika metoder för fältarbete och lokal datainsamling presenteras
och diskuteras. Huvuddelen av kursen ägnas åt ett lokalt fält och intervjuarbete och
avrapportering av detta.

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier och grupparbete i fält.

Examinationsformer
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. Fx är ingen betygsgrad och
används endast då en student tillåts komplettera sin examination. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.

Examinationsformer
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. Fx är ingen betygsgrad och
används endast då en student tillåts komplettera sin examination. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
För studerande som ej blivit godkänd (dvs. erhållit betyget F) vid ordinarie provtillfälle
anordnas förnyad prövning i nära anslutning till ordinarie prov.
Examination sker genom individuella skrivuppgifter och aktivt deltagande i seminarier
och föreläsningar.
Kursbetyg sätts efter en samlad bedömning av resultat på skriftliga prov, muntliga
redovisningar och deltagande.

Kursvärdering
Kursutvärdering sker genom samtal med studenter under kursens gång samt genom
skriftliga utvärderingar. Resultatet återkopplas till studenterna.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: 4FU412, kursen överlappar helt med
7,5hp.

Övrigt
Ges inom magisterprogrammet i Freds och utvecklingsstudier och som fristående kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur
Mikkelsen, Britha (2005) Methods for Development Work and Research. SAGE, 280
sidor.
O’Reilly, Karen (2009) Ethnographic Methods. Routledge, London & New York.

