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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap
Institutionen för samhällsstudier

4FU42E Examensarbete i freds och utvecklingsarbete, 15
högskolepoäng
Thesis in Peace and Development Work, 15 credits
Huvudområde
Freds och utvecklingsstudier
Ämnesgrupp
Freds och utvecklingsstudier
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A1E
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:
l

l
l
l

självständigt avgränsa och formulera ett relevant forskningsproblem som bidrar till
kunskapsutveckling inom det valda området;
självständigt välja och använda relevanta teoretiska och metodologiska verktyg;
samla in, bearbeta och analysera ett empiriskt och teoretiskt material;
offentligt försvara det egna arbetet samt kritiskt granska, värdera och ge
konstruktiv kritik på andras examensarbeten.

Innehåll
Examensarbetet kan utföras i olika former. Förutom gängse former av akademiskt
uppsatsarbete, kan examensarbete utföras inom ramen för en handlett fältarbete i något
utvecklingsland eller som en projektutvärdering inom internationellt utvecklings eller
fredsarbete. Arbetet bedrivs enskilt. Möjlighet finns att arbeta i par i samband med
materialinsamling i fält.

Undervisningsformer
Undervisningen består huvudsakligen av handledning, enskilt eller i grupp.

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

Undervisningsformer
Undervisningen består huvudsakligen av handledning, enskilt eller i grupp.

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.
Examination sker genom att arbetet seminariebehandlas. I examinationen ingår också att
muntligt och skriftligt genomföra oppositioner på andra arbeten.
Kursbetyg sätts efter en samlad bedömning av arbetets kvalité, samt studentens insatser
vid genomförd opposition.

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: 4FU41E, kursen överlappar helt med 15hp.

Övrigt
Kostnaderna för resa och uppehälle i samband med fältarbete i något utvecklingsland
bärs av studenten.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteratur väljs i samråd med handledare.

