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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-02 och
senast reviderad 2022-06-30 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2022-11-02, höstterminen 2022.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för globala studier

 
Inplacering
Kursen ges som färdighetskurs inom kandidatprogrammen i Globala studier och
internationella relationer, och som fristående färdighetskurs på grundnivå. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogrammet i internationella
relationer (S1INT) och 2) Kandidatprogrammet i globala studier (S1GLS)

Huvudområde Fördjupning

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

 
Förkunskapskrav
För att antas till kursen krävs avklarade minst 60 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne. 

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 
  
  

 
Kunskap och förståelse



- redogöra för grundläggande teori kring, och praktiserande av grundläggande metod
för, konfliktlösning, ledning och grupprocesser; 
- redogöra för grundläggande metoder för projektledning, utvärdering och utredning; 

 
Färdigheter och förmåga
- definiera, planera och utvärdera projekt under beaktande av den sociala kontext i
vilken det skall genomföras, inklusive frågor om makt och deltagande; 
- genomföra grundläggande ekonomisk och administrativ planering; 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och ta hänsyn till etiska och kontextspecifika dimensioner och faktorer i
projektledning, utvärdering och utredning. 

 
Innehåll
Den här kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i utarbetandet,
genomförandet och utvärderingen av projekt om globala utmaningar. Kursen
introducerar grundläggande teoretiska perspektiv på projektledning och övar genom
praktiskt arbete och kritisk självreflektion färdigheter i målbaserad
verksamhetsplanering och uppföljning; kontext- och intressentanalys; ekonomisk och
administrativ planering; uppföljnings- och utvärderingsmetoder; samt ledning,
grupprocesser och konfliktlösning. Frågor om deltagande och makt är centrala och
hänsyn tas genomgående till de etiska och kontextspecifika aspekter som är relevanta
för projektbaserat arbete med globala utmaningar. 

 
Former för undervisning
Undervisning bedrivs genom självstudier, föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter och
individuella inlämningsuppgifter.  
Undervisningsspråk: svenska och engelska

 
Former för bedömning
Kursen examineras genom ett projektarbete i grupp som redovisas skriftligen och
muntligen (6 hp), ett obligatoriskt seminarium (1,5 hp) samt en individuell hemtentamen
(7,5 hp). Vid frånvaro från examinerande moment där närvaro är nödvändig för
bedömning tillkommer kompletteringsuppgift(er). 
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap §
22). 
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Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle. 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). 
Projektarbetet och seminariet examineras med betygen Underkänd (U) och Godkänd
(G). Den individuella hemtentamen examineras med betygen Underkänd (U), Godkänd
(G) och Väl godkänd (VG). 
För att erhålla betyget Godkänd på kursen krävs minst godkänt resultat på samtliga
examinerande moment. För betyget Väl godkänd krävs, utöver kraven för betyget
Godkänd, Väl godkänt på den individuella hemtentamen. 

 
Kursvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studerandes synpunkter på kursen systematiskt och
regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingarna i olika former ligger till
grund för kursens utformning. Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg
ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter
som ska påbörja kursen. 

 
Övrigt
Kostnader i samband med studiebesök, övningar, o.d. kan förekomma, och bekostas i
så fall av studenterna själva. 
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