Samhällsvetenskapliga fakulteten

FKVK02, Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs, 30
högskolepoäng
Peace and Conflict Studies: Bachelor's Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2012-04-12 och
senast reviderad 2017-12-19. Den reviderade kursplanen gäller från och med 201801-15, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör tredje terminens studier i huvudområdet freds- och konfliktvetenskap.
Kursen kan läsas som fristående kurs eller inom program enligt utbildningsplan.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Freds- och konfliktvetenskap

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse
- visa fördjupad kunskap om freds- och konfliktvetenskap, samt om
problemställningar, teoribildningar och forskningsresultat i något av ämnets
kärnområden
- visa fördjupad och praktisk kunskap om metoder och tekniker i freds- och
konfliktvetenskap och deras betydelse för forskningsprocessen som helhet
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Färdighet och förmåga
- visa förmåga att på ett självständigt sätt formulera ett principiellt relevant problem i
freds- och konfliktvetenskap samt aktivt söka, välja ut och tillämpa analytiska redskap
för att diskutera och belysa detta problem såväl teoretiskt som empiriskt
- visa förmåga att effektivt och självständigt sammanställa, kritiskt granska och
förmedla resultat av en större inlärnings- och forskningsprocess i såväl skriftlig som
muntlig form, inom givna tids- och utrymmesramar
- visa förmåga att självständigt utföra informationssökningar inom kunskapsområdet,
kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt använda denna
- visa förmåga att reflektera kritiskt kring och ansvara för sin egen arbets- och
inlärningsprocess, samt bevaka kunskapsutvecklingen i freds- och konfliktvetenskap
- visa förmåga att göra bedömningar av centrala samhällsförhållanden utifrån
relevanta vetenskapliga och etiska aspekter
- visa förmåga att bidra till en gemensam lärandemiljö och till gruppdynamiska
aspekter av inlärning.

Kursens innehåll
Delkurs 1

Alternativa teorikurser (7,5 högskolepoäng)

Delkursen väljs bland några alternativ som institutionen fastställer inför varje kursstart.
Ett riktmärke för kurslitteraturens omfattning är 1200 sidor. Detta sidantal kan övereller underskridas beroende på litteraturens svårighetsgrad och alternativkursens
karaktär.
Alternativ I Diplomati, förhandling, medling (7,5 högskolepoäng)
Diplomati kan ses som samspelet mellan teori och praktik i internationella relationer.
Delkursen introducerar och analyserar olika begrepp och teoribildningar inom
diplomatisk praktik, förhandling och medling. Centrala frågor som behandlas är
diplomatins framväxt samt olika typer av bilaterala och multilaterala
förhandlingsstrategier. Andra frågor som diskuteras är folkrättens och kulturers ökade
betydelse för den diplomatiska praktiken. Dessa frågor analyseras utifrån flera
aktörsperspektiv såsom statliga, icke-statliga och mellanstatliga organisationer, med
särskild tonvikt på FN. Delkursen ges på engelska då utländska utbytesstudenter deltar
i delkursen.
Alternativ II International Ethics, Justice and War (7,5 högskolepoäng)
Krig och konflikter är historiskt förknippade med etiska diskussioner om rättvisa och
rättfärdighet. Denna delkurs introducerar teorier och metoder för en utvecklad
förståelse för internationell etik, rättvisa och krig. Deltagarna uppmuntras till kritiskt
engagemang med normativa debatter. Fokus ligger på kopplingar mellan
kosmopolitiska och kommunitära skyldigheter gentemot både medborgare och ickemedborgare. Centrala frågor som diskuteras är distributiv rättvisa inom och över
statsgränser, feministiska föreställningar om globala skyldigheter, etiska perspektiv på
utrikespolitik och kändisdiplomati, samt internationella institutioners
handlingsutrymme. Vidare behandlas föreställningar om och praxis för rättfärdigt krig,
militära interventioner samt förutsättningar för soldater i nutida konflikter.
Delkurs 2

Metodkurs (7,5 högskolepoäng)
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Delkursen fördjupar de metodologiska kunskaper som inhämtats under tidigare
studier i freds- och konfliktvetenskap. Syftet är att förbereda kursdeltagarna för
examensarbetet för kandidatexamen, men också att skapa en bred förtrogenhet med
samhällsvetenskapliga metoder och analystekniker. Delkursen inleds med en
diskussion kring centrala vetenskapsteoretiska begrepp och överväganden. Därefter
behandlas forskningsprocessens olika skeden, varvid särskild uppmärksamhet ägnas
konsekvenserna av olika teoretiska och metodologiska val. Här diskuteras bland annat
problemformulering, val av forskningsstrategier och strategier för materialinsamling.
Särskild uppmärksamhet ägnas olika former av kvantitativ analys, liksom olika typer av
fallstudier. Därtill behandlas olika former av tolkande ansatser. Kursen ger en
grundläggande orientering i samhällsvetenskaplig forskningmetodik, med särskild
tonvikt på problemställningar relaterade till ämnet freds- och konfliktforskning.
Delkurs 3

Examensarbete för kandidatexamen (15 högskolepoäng)

I delkursen innefattar ett självständigt arbete där studenten skall göra en analys av ett
problem i freds- och konfliktvetenskap. Studenten skall skriftligt och muntligt redovisa
en forskningsuppgift samt aktivt delta i granskningen av andra studenters
forskningsarbete. Examensarbetets ämne utformas i samråd med uppsatskoordinator
och handledare. Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först
registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

Kursens genomförande
Undervisningen på delkurs 1 och 2 sker i form av föreläsningar, lektioner och
seminarier. Deltagande i samtliga seminarier är obligatoriskt.
Undervisningen på delkurs 3 består av plan- och uppsatsseminarier, utbildning i
datorstödd informationssökning och övrig metodundervisning samt handledning.
Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.

Kursens examination
Delkurserna examineras löpande genom aktivt deltagande i seminarier och genom
obligatoriska inlämningsuppgifter. Utöver den ordinarie examinationen på delkursen
anordnas två omprovstillfällen per kursomgång.
Examinationen på delkurs 3 sker genom att studenterna redovisar sina
examensarbeten samt deltar i granskningen av övriga examensarbeten i
seminariegruppen. Opponenterna skall vid seminariet lämna in en skriftlig
sammanfattning av oppositionen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
På delkurs 1 och 2 baseras 75 procent av betyget på skriftliga prov och 25 procent på
seminarieaktivitet. Betyget på hel kurs avgörs av betyget på delkurs 3, Examensarbete
för kandidatexamen.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar omfattande 1-60 högskolepoäng
i freds- och konfliktvetenskap.

Övrigt
Student som vid studier utomlands läst kurs av motsvarande slag kan efter
examinators beslut få denna tillgodoräknad inom ramen för delkurs 1.
Examensarbetet ska lämnas in i tre exemplar samt ska registreras i open accessdatabas på server tillhörande Lunds universitet. Studenten väljer själv nivå av
publicering.
Kursen ersätter FKVK01, Freds- och konfliktvetenskap: kandidatkurs, 30
högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen FKVK02, Freds- och konfliktvetenskap:
Kandidatkurs
Gäller från H12
1201 Alternativkurs i freds- och konfliktvetenskap, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1202 Metodkurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1203 Examensarbete för kandidatexamen, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1204 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

