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Samhällsvetenskapliga fakulteten

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap
(Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)
Omfattning: 180 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå
Programkod: SGFKV
Utbildningsplanen har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013-09-26.
Revidering av utbildningsplan är fastställd av dekanus 2013-12-06 enligt
samhällsvetenskapliga fakultetens delegationsordning dnr S 2013/122.
Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2014.
B. Programbeskrivning
Syftet är att utbilda studenter för att de inom olika typer av nationella och
internationella organisationer och yrkesverksamheter ska kunna arbeta med
kvalificerad omvärldsanalys i frågor som berör fred, säkerhet samt praktisk
konflikthantering/lösning och fredsbevarande insatser.
Programmets utgångspunkt är att ge studenten en integrerad utbildning i freds- och
konfliktvetenskap. Studenten får möjlighet att kombinera freds- och
konfliktvetenskap med statsvetenskap som är ett fast ämne i utbildningen, samt
med ett av de valbara ämnena ekonomisk historia, historia, socialantropologi eller
fortsättningskursen i statsvetenskap. På så sätt kan studenten följa olika teman
beroende på kursval. Inom programmets ram har studenterna möjlighet att under en
termin genomföra kursen arbetslivspraktik eller förlägga en termins studier
utomlands. Utbildningsprogrammet har som mål att förbereda de studerande för
arbete med freds- och konfliktrelaterade frågor på ett nationellt såväl som på ett
internationellt plan. Programmet ger grundläggande kunskap i teori, metod och i
flervetenskapliga perspektiv såsom statsvetenskap, historia, folkrätt, teologi och
socialantropologi på krig, konflikthantering och fredsbyggande.

Utbildningen utrustar studenter med kunskaper och färdigheter som är
attraktiva inom en tilltagande framtida arbetsmarknad. Framförallt finns det
ett specifikt behov av kompetens hos nationella myndigheter som arbetar
med frågor om fred och konflikter, t ex UD, Sida, Försvarsmakten, FBA,
MUST och MSB. Genom integrerad arbetslivspraktik ges studenterna
möjlighet att bekanta sig med arbetsplatser som efterfrågar denna typ av
kompetens. Utexaminerade studenter kan med fördel söka någon av de
kurser på avancerad nivå som erbjuds inom Samhällsvetenskapliga
fakulteten, Lunds Universitet.
Sammantaget ger programmet kunskaper inom breda och forskningsmässigt väl
förankrade fält. Den analytiska förmågan tränas genom skilda praktiska inslag
från muntliga presentationer till eget forskningsarbete och uppsatsskrivande. På
detta sätt tillskansar sig studenten metodologiska kunskaper som är viktiga inom
arbetslivet. Programmet stimulerar till ett kritiskt förhållningssätt, där studenter
genom författandet av hemtentamina, uppsatser och promemorior kontinuerligt
tränar på att självständigt skriva analytiska texter. För kandidatexamen i fredsoch konfliktvetenskap skall studenten ha fördjupat sin kunskap och fullgjort ett
större självständigt arbete inom huvudområdet.

C. Mål
Kunskaper och förståelse
Efter avslutad utbildning ska den studerande







visa kunskap och förståelse inom området freds- och konfliktvetenskap,
inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund och freds- och
konfliktvetenskapens användbarhet i olika kontexter.
visa kunskap om de politiska aspekterna av freds- och konfliktforskning.
visa kunskap om tillämpliga metoder inom freds- och konfliktforskning,
fördjupning inom någon del i området samt orientering om aktuella
forskningsfrågor.
ha kunskaper om sambandet mellan teori och praktik inom det
vetenskapliga området fred och konflikt.

Färdighet och förmåga


visa förmåga att söka, samla in, värdera och kritiskt tolka relevant
information i en problemställning gällande freds- och konfliktvetenskap
samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relaterat
till denna.








visa förmåga att utifrån centrala teorier inom freds- och konfliktvetenskap
kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera
samhälleliga, politiska, och globala problem inom givna tidsramar
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
visa sådan färdighet som fordras för självständigt arbete med
samhällsfrågor utifrån ett freds- och konfliktvetenskapligt perspektiv på
nationell såväl som global nivå.
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att
utveckla sin kompetens i relation till yrkeslivet

Värderingsförmåga och förhållningssätt




visa förmåga att inom det freds- och konfliktvetenskapliga området göra
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga,
politiska och etiska aspekter
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för
hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att utveckla sin kompetens

Efter avslutad utbildning ska studenten dessutom




ha kunskap om vetenskaplig kommunikation och självständigt kunna
bevaka kunskapsutveckling inom det freds och konfliktvetenskapliga
området.
ha kunskap om freds- och konfliktrelaterad forskning och tillämpning.

D. Kursuppgifter
Kandidatprogrammet i Freds och konfliktvetenskap omfattar totalt 180
högskolepoäng (hp). Programmet som helhet byggs upp kring ämnena freds- och
konfliktvetenskap,
statsvetenskap,
ekonomisk
historia,
historia
och
socialantropologi. Minst 90 hp skall avläggas i ämnet Freds och konfliktvetenskap.
Den första terminen (ht) läses Freds och konfliktvetenskap: grundkurs (1-30 hp)
och den andra terminen (vt) läses Statsvetenskap: grundkurs (1-30 hp). Under
termin 3 läses Freds- och konfliktvetenskap fortsättningskurs (31-60 hp). Under
termin 4 (vt) läses grundkursen i ett av de obligatoriska ämnena ekonomisk
historia, historia, socialantropologi (1-30 hp), eller fortsättningskurs i
statsvetenskap (31-60 hp). Under termin 5 har studenten möjlighet att läsa kursen
arbetslivspraktik (30 hp), eller valbara kurser eller studier utomlands omfattande 30
hp. Valbar kurs samt utlandsstudier ska godkännas av programansvarig för att

medtas i examen.Termin 6 (vt) läses kandidatkurs i Freds- och Konfliktvetenskap
(61-90 hp).
Följande kurser är obligatoriska: Freds- och konfliktvetenskap, grundkurs, 30 hp ,
Statsvetenskap, grundkurs, 30 hp, Freds- och konfliktvetenskap fortsättningskurs,
30 hp och Freds- och konfliktvetenskap, kandidatkurs, 30 . Under termin 4 är det
även obligatoriskt att välja en av grundkurserna i ekonomisk historia, historia eller
socialantropologi eller fortsättningskurs i statsvetenskap.
Programstrukturen visas schematiskt i nedanstående bild.

Termin 1

Termin 2

Freds- och konfliktvetenskap grundkurs,

Statsvetenskap grundkurs, 30 hp

30 hp
Termin 3

Termin 4

Freds och konfliktvetenskap fortsättnings-

Tema ”konflikt och ekonomisk utveckling”

kurs, 30 hp

(Ekonomisk historia grundkurs, 30 hp) eller
Tema ”konflikters historia”
(Historia grundkurs, 30 hp) eller
Tema ”konflikters antropologi”
(Socialantropologi grundkurs, 30 hp) eller
Tema ”konflikt och politiska processer”
(Statsvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp

Termin 5
Alternativ 1

Termin 6
Alternativ 2

Arbetslivspraktik,

Valbara kurser

Freds- och konfliktvetenskap kandidatkurs,

30 hp

30 hp

30 hp

/Studier utomlands, 30 hp

E. Examensuppgifter
Efter fullgjorda kursfordringar kan studenten erhålla filosofie kandidatexamen,
huvudområde Freds- och konfliktvetenskap (Degree of Bachelor of Science: major
Peace and Conflict Studies).

F.Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6). Val på senare terminer
kan kräva ytterligare gymnasiala krav.
G. Övrigt

