SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

GS1424, Fältkurs inom globala studier, 15,0 högskolepoäng
Field Course within Global Studies, 15.0 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-12-14 att gälla från och med 201001-19.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier

2. Inplacering
Kursen är en valbar kurs inom kandidatprogrammet i globala studier. Kursen kan även läsas som fristående
kurs.
Kursen är en färdighetskurs.
Huvudområde
Globala studier

Fördjupning
G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs:
Godkända kurser om minst 120 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i globala studier alternativt
godkända kurser om 120 högskolepoäng i samhällsvetenskapliga ämnen inklusive minst 30 högskolepoäng
från fördjupningskurs, eller motsvarande.

4. Innehåll
Kursen ger studenten möjlighet att empiriskt studera globalisering med särskilt fokus på rättvise- och
hållbarhetsfrågor. Studenterna lär sig att observera och analysera olika sociala situationer och detta empiriska
material bearbetas medelst metoder, teorier och begrepp från tidigare utbildning, under såväl som efter
vistelsen i fält. Kursen utnyttjar det förhållandet att studenterna befinner sig nära den situation de undersöker
vilket ger unika möjligheter till reflexion. Kursens specifika upplägg beror på för tillfället rådande
omständigheter såväl som studenterna önskemål. Fältvistelsen kan förläggas inom eller utom Sverige.
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• Medvetet och systematiskt använda teoretisk kunskap om globala rättvise- och hållbarhetsfenomen för att
samla empiriskt material från fältkursens sociala miljö;
• Reflektera kritiskt över empiriskt material och analysera det med hjälp av teorier och begrepp centrala för
den akademiska globaliseringsdiskussionen;
Färdighet och förmåga
• Kritiskt analysera och bedöma globaliserings-, rättvise- och hållbarhetsfrågor inom området, samt
formulera teoretiskt och empiriskt välgrundade förslag på förbättringar;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Reflektera över och problematisera den egna roll som forskare, samt teoretiskt fördjupat analysera och
värdera undersökningssituationen som konkret socialt fenomen.

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom inlämnandet av material från fältvistelsen; deltagande i seminarier såväl i fält som
vid hemmauniversitetet; en fältrapport som analyserar den undersökta miljön och dess förhållande till
utbildningen. Studerande som underkänts på själva fältdelen genomför kompletterande uppgifter enligt
direktiv från kursansvarig.
Studerande som underkänts på praktikrapporten och/eller förbättringsförslaget har rätt att undergå förnyat
prov.
Studerande äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det
är praktiskt möjligt. Sådan begäran ställs skriftligen till institutionsstyrelsen och skall vara skriftlig. Antalet
möjligheter att genomföra kursen är begränsade till två gånger.
I de fall där en kurs upphört eller genomgått större förändringar bör studenten garanteras tillgång till minst tre
provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursen
tidigare upplägg.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
För att få betyget Godkänd krävs aktivt seminariedeltagande, godkända examinerande uppgifter, samt
inlämnande och redovisande av fältrapport.

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas individuellt skriftligen och kollektivt muntligen i samband med kursens avslutande.
Resultatet av kursvärderingarna sammanställs och publiceras på kursportalen/GUL samt förmedlas vid
kursintroduktion till nästkommande grupp studenter.
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10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska och svenska.
* Student skall själv stå för alla kostnader som täcker resa, kost och logi i samband med fältresan.
Universitetet täcker kostnader för undervisning, * Under fältperioden skall student följa undervisande lärares
anvisningar gällande exempelvis tider, resande, boende och annat som läraren bedömer pedagogiskt eller på
annat vis nödvändigt för kursens genomförande och studenternas säkerhet.
* Undervisning sker på svenska och engelska, andra språk kan förekomma.

