Samhällsvetenskapliga fakulteten

SGED07, Samhällsgeografi: Fältarbete/praktik och
forskningsöversikt, 15 högskolepoäng
Human Geography: Field Work/Internship and Research Overview,
15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2011-11-17 att
gälla från och med 2012-01-01, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå inom kandidatprogrammet i
utvecklingsstudier med inriktning på samhällsgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Samhällsgeografi

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

Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
• visa gedigen praktisk kunskap om verksamheten och rutinerna vid den
organisation där praktiken äger rum, om det sammanhang där fältarbetet utförs
eller om problemområdet för forskningsöversikten
• visa kunskap som inhämtats genom arbete med utvecklingsrelaterade frågor
• visa kunskap om ekonomiska, organisatoriska, politiska och teknologiska
utvecklingstrender
• visa fördjupad kunskap om tidigare delar av utbildningen
• redovisa och diskutera relevanta empiriska fall med anknytning till
utvecklingsstudier
• självständigt och enskilt analysera relevanta frågor som aktualiserats inom ramen
för praktik, fältarbete eller forskningsöversikt
• skriftligt och muntligt förmedla resultat av lärande- och forskningsprocesser inom
givna tidsramar.
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Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge studenterna erfarenhet av att arbeta i ett
utvecklingssammanhang. Ett ytterligare syfte är att ge material till den kommande
kandidatuppsatsen.

Kursens genomförande
Kursen är uppdelad i tre spår på 15 högskolepoäng vardera och studenten ska välja
ett av dessa. Två spår ger möjlighet att genomföra ett fältarbete eller praktik vid en
utvecklingsorganisation medan det tredje spåret, en forskningsöversikt, är ett
alternativ för de som väljer att stanna i Lund.
Spår 1: Fältarbete
Spåret är ett alternativ för de studenter som vill genomföra ett fältarbete i ett
utvecklingsland. Slutprodukten är en uppsats, men studenten ska också skriva en
dagbok från fältarbetet som ska lämnas in till handledaren. Ett begränsat antal MFSstipendier finns tillgängliga vid institutionerna. Om studenten är beredd att själv
finansiera eller ansöka om medel för resan går det bra och utbildningen hjälper till
med att hitta lämpliga mottagare i värdlandet.
Spår 2: Praktik
Praktiken kan genomföras vid en organisation som studenten själv väljer.
Organisationen måste dock godkännas av utbildningskoordinatorn. Praktiken ska löpa
över 10 veckor (hela kursen). Utbildningsledningen kan inte hjälpa till med att hitta
praktikplatser men däremot med ett introduktionsbrev. Praktiken är frikopplad från
uppsatskursen men med värdorganisationens godkännande kan praktikperioden och
material från denna användas till uppsatsen. Studenter som använder material från
praktiken i uppsatsen måste ända uppfylla de vetenskapliga kraven i uppsatskursen.
Spår 3: Förberedande forskningsöversikt
Det tredje spåret innebär en litteraturkurs. Syftet är att studenten ska få möjlighet att
läsa några klassiska och samtida verk inom huvudområdet. Kursen utformas
individuellt av studenten, institutionen för huvudområdet och
utbildningskoordinatorn. Den utgör en möjlighet för studenten att läsa in sig på
teoretiska aspekter av ämnet för uppsatsen men kan också användas för att samla in
sekundärmaterial.

Kursens examination
Kursen examineras genom fortlöpande skriftliga uppgifter. Beroende på valet av spår
kan uppgiften ha formen av en praktikrapport, en forskningsdagbok med en
diskussion om studentens fältarbete eller en forskningsöversikt. Alla spåren avslutas
med en mer omfattande sammanfattning av erfarenheterna från det valda spåret.
Plagiering anses vara ett allvarligt brott inom universitetet och disciplinära åtgärder
kommer att vidtas för alla former av oegentligheter i samband med examination.

3/ 4

Följden kan bli varning eller avstängning från universitetet under viss tid.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
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.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Matematik A, Engelska B och Samhällskunskap A från
svensk gymnasieskola samt minst 90 högskolepoäng från de första två åren av
kandidatutbildningen i utvecklingsstudier.
Utländska studenter behöver redovisa kunskaper i engelska på något av följande sätt:
IELTS-test med resultat 6,5 (ingen del får understiga 5,5)
TOEFL-test med resultat 4,5 (av 1–6) i det skriftliga provet och ett sammanlagt resultat
av 575; nätbaserat test med resultat 20 (av 0–30) i det skriftliga provet och ett
sammanlagt resultat av 90
Cambridge/Oxford Advanced Certificate of Proficiency
Kandidatexamen från ett universitet där engelska är det enda undervisningsspråket
enligt International Handbook of Universities
Godkänd kurs Engelska B/6 från svenskt gymnasium.
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Prov/moment för kursen SGED07, Samhällsgeografi: Fältarbete/praktik och
forskningsöversikt
Gäller från V12
1101 Samhällsgeografi: Fältarbete/praktik och forskningsöversikt, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

