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Kursplan
Kursens benämning: Fältstudiemetodik
Engelsk benämning: Conducting Field Studies

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

2PK026 (valbar kurs inom program), 2SS018 (fristående kurs)
Vårterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-05-22
Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Avancerad nivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Kurser omfattande minst 45 hp från första året på Masterprogrammet i politik och
krig, inklusive Politik och säkerhet i kris (15 hp) respektive Militär maktutövning
(15 hp) samt Metod (15 hp), eller motsvarande1 måste vara minst godkända för att
uppnå behörighet.
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
A1F, avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursens mål är att vägleda studenterna genom praktiska, metodologiska och etiska
utmaningar i genomförandet av fältstudier. Att bedriva fältstudier i instabila
kontexter såsom katastrof- eller postkonfliktmiljöer försvårar det redan mycket
komplexa arbete som fältstudier innebär. Säkerhetsaspekter, att skapa tillit,
tillgång till data och etiska avvägningar är alla olika dimensioner av fältstudier
som behöver tas hänsyn till i alla typer av miljöer. I instabila kontexter är däremot
dessa utmaningar än större. Eftersom snabba sociala och politiska förändringar
ofta sker i katastrof- och postkonfliktmiljöer är de viktiga att utforska och förstå,
trots dessa utmaningar. Kursen är centrerad kring utmaningar som uppstår innan,
under och efter fältarbete: planering och design, datainsamling i fält och analys
efteråt. Eftersom fältarbete innefattar alla aktiviteter där studenten lämnar
1

Avser sökande som inte är antagna på Försvarshögskolans masterprogram i politik och krig.
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skrivbordet för att samla in data, riktar sig kursen också till de studenter som ska
bedriva fältstudier i Sverige.
Kursen innehåller både föreläsningar och litteraturseminarier samt interaktiva
rollspelsmoment.
Kursens lärandemål
Vid kursens slut förväntas studenten kunna:
•
•
•
•
•

redogöra för och värdera centrala aspekter av fältstudier utifrån litteraturen
identifiera och analysera praktiska och metodologiska svårigheter inom
fältstudier
beskriva och tillämpa verktyg för att minska fältmetodologiska svårigheter
diskutera och reflektera över allmänmetodologiska frågor om
generaliserbarhet, objektivitet och validitet i relation till fältstudier
kritiskt reflektera över forskarrollen och etiska avvägningar i samband
med fältstudier.

Kunskapskontroll och examination
Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarier. Frånvarotillfälle ska
ersättas av kompletteringsuppgift som examinator beslutar om. Student som
uteblir från fler än ett obligatoriskt moment får delta vid de missade obligatoriska
momenten vid nästa kurstillfälle.
Examinationen av kursen sker i två steg. Steg 1 är att genomföra en självständig
kvalitativ intervju. Studenten examineras skriftligt genom en förd loggbok där
erfarenheten av att intervjua beskrivs och analyseras. I loggboken ska studenten
relatera till kurslitteraturen och reflektera kring fältmetodologiska utmaningar och
strategier, med fokus på frågor om urval, validitet, etik och forskarrollen samt
samtalsmetodik. I steg 2 seminariebehandlas loggböckerna.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska
kunna uppnås.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd
(G) och Underkänd (U).
För betyget godkänt krävs godkänd loggbok och genomförd seminariebehandling.
För betyget väl godkänd krävs väl godkänd loggbok och genomförd
seminariebehandling.
Betygskriterier redovisas i kursbeskrivning.
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Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändras har
studenten rätt att två gånger per läsår under en tvåårsperiod examineras enligt
denna kursplan.
Övrigt
Kursen ges som valbar kurs inom Masterprogrammet i politik och krig och kan
även ges som fristående kurs.
Kursen ges på engelska.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella
förändringar av kursen.

