
 
 

   
    

 

Kursplan 

Fältstudium, 15 högskolepoäng 
Minor Field Study, 15 ECTS-credits 

Kod AA233D Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Allmänna ämnen och 

ämnesövergripande studier 
Fastställd 2008-03-19 

Nivå G2E, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp inom området Teologi. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten  

• visa kunskap om aktuell forskning, teorier samt metoder med relevans för ett självständigt 
fältforskningsprojekt i en internationell miljö (Minor Field Study) med fokus på religionens roll i ett 
utvecklingsland. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten  

• visa förmåga att planera och genomföra ett fältstudium i internationell miljö samt redovisa resultatet av 
sin fältforskning i form av ett självständigt arbete (15 hp), 

• visa ökad förmåga (i förhållande till det självständiga arbetet på 7,5 hp-nivå) att försvara sitt 
självständiga arbete muntligt på ett vetenskapligt sätt, samt 

• visa ökad förmåga att kritiskt granska och analysera andras texter samt genomföra en konstruktiv 
opposition på en medstudents självständiga arbete. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten  

• kunna värdera projektet ur olika forskningsetiska synvinklar, samt 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. 

Undervisning och arbetsformer 
Fältstudiet förutsätter en betydande självständighet samt god kommunikations- och analysförmåga. Kursens 
seminarier utgör plattform för diskussioner och erfarenhetsöverföring under hela eller delar av 
arbetsprocessen. Varje student tilldelas en handledare. Studenter som genomför MFS med stipendiemedel 
från UHR anvisas även en kontaktperson i fält samt deltar i ett obligatoriskt förberedelseseminarium innan 
utresan. Det mesta du behöver veta om MFS ser du här: https://www.studera.nu/studera-
utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/mfs-faltstudie/. 

https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/mfs-faltstudie/
https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/mfs-faltstudie/
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Examinationsformer 
Uppsats: Framläggning och försvar av skriftlig redovisning av ett eget självständigt arbete, 15.000 ord, samt 

opposition på/diskussion av redovisningen av en annan students självständiga arbete. (15 hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
I kursen ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Inga förändringar har genomförts. 



 
 

   
    

 

Litteratur 

Fältstudium, 15 högskolepoäng 
Minor Field Study, 15 ECTS-credits 

Kod AA233D Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Allmänna ämnen och 

ämnesövergripande studier 
Fastställd 2008-03-19 

Nivå G2E, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 
 
 
Kvale, Steinar och Sven Brinkmanm. 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 

978-91-44101-67-5 
Stier, Jonas. 2019. Kulturmöten: En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-

91-44-13277-8 
 
Övrig litteratur i samråd med handledare. 
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