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Anvisningar för Fältstudie(MFS)-rapport 

 
Fältstudierapporten lämnas in till examinator efter avslutad MFS-period. Denna rapport utgör 
underlaget för examination av delkursen Fältstudie på Global Utveckling IV. En godkänd rapport 
är därför ett villkor för inrapportering av poängen för Fältstudiekursen (15 hp). Rapporten 
betygssätts enligt en betygsskala omfattande endast G (godkänt) och U (underkänt). 
 
Följande punkter ska avhandlas i rapporten: 
 
1) Allmänna data om studien: plats, fältstudiens längd och omfång (heltid eller deltid). Namn på 
din kontaktperson i fältet och dennes adress och mkt kort om den roll hen ev haft för din 
fältstudie. Namn på din akademiska handledare och dennes e-mailadress. 
 
2) Problemformulering och syfte med studien. Beskriv vad som gjorde att du intresserade dig för just 
detta, och vilken fråga/frågor du riktade in din studie mot.  
 
3) Fältet. En beskrivning av fältet – platsen och människorna – samt hur du avgränsade ditt fält 
och hur detta relaterar till din problemformulering och ditt syfte.  
 
4) Metod. En reflexiv beskrivning av ditt fältarbete – dina metoder och relationer med informanter, 
hur du hanterade etiska frågor m.m. Ge också en sammanfattning av hur du tillbringade din tid i 
fältet. 
 
5) Teman med relevans för globala frågor. Reflektera över några frågor av relevans för ämnesområdet 
global utveckling som din fältstudie har väckt och ev. pekar mot – det som din 
problemformulering handlade om och eventuella andra. Visa det genom att ge några exempel 
från ditt material. (Obs, endast kort och översiktligt; i den efterföljande uppsatskursen ska du 
utveckla det som var fokus för din studie.) 
 
 
Texten ska ligga på en Word- eller PDF-fil och omfatta 1 500–2 000 ord (ca 4,5–6 sidor text). 
Huvuddelen (ca 2/3 eller mer) av texten ska utgöras av punkterna 3–5. Rapporten kan skrivas på 
svenska eller engelska. Examinatorer är ansvariga lärare för delkursen Tematisk specialisering. 
 
 
Rapporten laddas upp på Mondo, under Uppgifter/Assignments; Fältstudierapport.  
Sista inlämningsdatum är 25 mars, 2019, kl 17:00. 
  
 


