Kandidatprogrammet i
Global utveckling
– en introduktion

In 2011, the world population passed the 7 billion mark. That year’s annual report by UNFPA, the UN population
fund, highlights the trends behind the numbers: roughly one in two people now lives in an urban area, the global
average life span is 68 years, and close to a billion people are 60 and over.
Seoul, Republic of Korea, UN Photo/Kibae Park
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Välkommen till kandidatprogrammet
i Global utveckling!
Programmet i Global utveckling är ett samarbete mellan fyra
samhällsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet: Institutionen
för ekonomisk historia och internationella relationer, Kulturgeografiska
institutionen, Statsvetenskapliga institutionen och Socialantropologiska
institutionen, som också samordnar utbildningen. Programmets delkurser ges
av dessa institutioner, och du kommer som programstudent att återkommande
träffa våra lärare under studietiden.
I denna folder berättar vi kort om programmets tre läsår, om möjligheterna till
bl.a. utlandsstudier, praktik och fältstudier inom programtiden och annat
matnyttigt. Vi introducerar även själva ämnet Global utveckling, och vilka
olika arbetsfält som kompetens i ämnesområdet kan leda till.
Du hittar mer, och annan, information av relevans på programmets egen
webbsida: www.socant.su.se/global-utveckling. Använd den för att hålla dig
informerad och uppdaterad!
Lycka till med dina studier – vi hoppas att du ska trivas på programmet!
Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Global utveckling
Akhil Malaki, Institutionen för ekonomisk historia och internationella
relationer
Andrew Byerley, Kulturgeografiska institutionen
Henrik Berglund, Statsvetenskapliga institutionen
Heidi Moksnes, Socialantropologiska institutionen, även studierektor och
koordinator för programmet
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Farnsworth/Mostphotos; s. 17 Paolo Gallo/Mostphotos, mmdesigner/Mostphotos, Darren Patterson/Mostphotos;
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Eva Dalin; s. 27 Michael Erhardsson/Mostphotos, Etienne Ansotte/European Union, Helena Landstedt; s. 30 Marie
Larsson, Andrzej Markiewicz; s. 31 Giuseppe Escobar Banda; s. 32 Hans Christiansson/Mostphotos; s. 34 Viktor
Gårdsäter; s. 35 Niklas Björling; s. 37 UN Photo/Alexis Masciarellis; s. 38 Eva Dalin, Niklas Björling, Ingmarie
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Global utveckling som internationellt
ämne
Området Global utveckling är akademiskt väletablerat internationellt,
oftast under benämningen ”Development studies” – utvecklingsstudier – och formades på allvar efter andra världskrigets slut, främst i
en nordamerikansk och västeuropeisk kontext.
Grundfrågan som ställdes var enkel:
Hur ska de ofta nybildade staterna i
Afrika, Asien och Latinamerika
kunna uppnå en positiv ekonomisk
och politisk utveckling?
I och med det kalla krigets påverkan
fanns länge en säkerhetspolitisk
aspekt och begreppet ”tredje
världen” var ursprungligen en
beteckning på stater som ställde sig
utanför NATO och
Warszawapakten, snarare än en
beskrivning av stater med stora
utvecklingsbehov. Efterhand kom
diskursen dock att domineras av
rena utvecklingsteoretiska frågor,
delvis kopplat till framväxten av ett allt större internationellt bistånd.
Moderniseringsterorier med ett i huvudsak liberalt synsätt dominerade
utvecklingsdiskursen fram till mitten av 1960-talet då en våg av olika
marxistiskt inspirerade teorier lanserades och fick stort utrymme inom den
akademiska världen. Dessa har senare bemötts av olika former av
identitetsbaserade och anti-materialistiska teorier, exempelvis inom genusteori
och miljöfrågor samt av en ny kraftig nyliberal våg med start i mitten av 1980talet.
Under de senaste decennierna kan konstateras att samtliga ovan nämnda
teorier lever kvar, om än i modifierade former, och ofta i form av olika
kombinationer samt att de nu även har konkurrens av olika nya perspektiv.
PHOTO: A view of the conference room as Acting United Nations SecretaryGeneral U Thant (left, back to camera), met with Representatives of the newly
independent African countries at the European Office of the United Nations.
1 July 1962, Geneva, Switzerland, UN Photo
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Ett huvudfält utgörs av de teorier som betonar den globala arenan och
transformeringen av nationalstaterna samt nödvändigheten av att applicera ett
globalt perspektiv snarare än att dela upp världen i olika sfärer. Ett annat fält
är de post-strukturalistiska teorier som i grunden kritiserar hela begreppet
utveckling och som ser det som bärare av olika maktrelationer snarare än en
neutral beskrivning av globala förhållanden.
För att få en bred förståelse av denna debatt anses det vanligen viktigt att
belysa samtliga dessa teoribildningar, och att förstå de praktiska
konsekvenserna av de olika teorierna. Programmet i Global utveckling vid
Stockholms universitet eftersträvar en bred och nyanserad förståelse av ämnet.
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Global utveckling vid universitet,
internationellt och i Sverige
Det finns ett stort antal specialiserade centra och institutioner vid
universitet världen över som både erbjuder utbildning och utför
forskning inom fältet utvecklingsstudier/global utveckling.
Sådana centra finns nästan undantagslöst på alla de högst rankade
universiteten i världen. En del av dessa, exempelvis School of Oriental and
African Studies i London och German Institute of Global and Area Studies i
Hamburg, kombinerar utvecklingsstudier med områdesspecialisering inom
språk och historia. Andra är mer renodlat inriktade på utvecklingsfrågor,
exempelvis Institute of Development Studies i Sussex och Christian Michelsen
Institute i Bergen.
Det går att ta examina på både grund- och avancerad nivå inom
utvecklingsstudier/global utveckling på ett stort antal lärosäten internationellt
liksom i Sverige.

Utvecklingsstudier/global utveckling
vid internationella universitet

Svenska universitet ger följande
kandidatprogram inom ämnet

Ambedkar University (Delhi): School of
Development Studies
Cambridge University: Centre of
Development Studies
Harvard University: Institute of
Development Studies
Johannesburg University: Department
of Anthropology and Development
Studies
LSE (London School of Economics):
Department of International
Development
SOAS (University of London):
Department of Development Studies
University of California, Berkeley:
Department of Development Studies
University of Malaya: Centre for Poverty
And Development Studies
University of Sussex: Institute of
Development Studies

Göteborgs universitet: Globala studier
Jönköpings universitet: Internationellt
arbete – inriktning globala studier
Linnéuniversitetet: Freds- och
utvecklingsprogrammet
Lunds universitet: Utvecklingsstudier
(Bachelor Programme in Development
Studies, BIDS; ges på engelska)
Stockholms universitet: Global
utveckling
Södertörns Högskola: Utveckling och
internationellt samarbete
Uppsala universitet: Freds- och
utvecklingsstudier
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Global utveckling som arbetsfält
En utbildning inom global utveckling – vanligen kombinerat med
masterutbildning och olika former av praktisk erfarenhet – kan leda
till arbete inom en rad olika fält, som följande:
Utvecklingsfrågor, t.ex. vid:
• Sida
• Enskilda organisationer som t.ex.
Forum Syd, Diakonia eller
Latinamerikagrupperna
• Policyinstitut som Stockholm
International Water Institute
• Internationella organisationer
som UNDP eller UNICEF
Demokratifrågor, t.ex. vid:
• IDEA, International Institute for
Democracy and Electoral
Assistance
• ICLD, Internationellt Centrum
för Lokal Demokrati. Huvudman
för ICLD är Sveriges Kommuner
och Landsting
Fältet utveckling och säkerhet, t.ex. vid:
• Folke Bernadotteakademin (Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling)
• ISDP, The Institute for Security and Development Policy (i Stockholm)
Dessa och andra internationella frågor, t.ex. vid:
• UD
• olika organ inom FN
Verksamheter med fokus på de Globala målen (SDGs)
Svenska kommuner och myndigheter arbetar för att integrera Agenda 2030 i
sina verksamheter, t.ex.:
• Energimyndigheten
• Naturvårdsverket
• Kommerskollegium
Företag med fokus på t.ex. företags samhällsansvar (Corporate Social
Responsibility)
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Global utveckling vid Stockholms
universitet
Under programmets gång kommer du, genom ett tvärvetenskapligt
perspektiv, lära dig om de globala processer och relationer som
historiskt har format dagens världsordning, och som idag påverkar
denna utveckling i olika riktningar.
Det inbegriper de ekonomiska,
sociala och politiska förhållanden
som skapar och vidmakthåller
fattigdom och ojämlikhet, liksom de
nya relationer som idag växer fram
mellan stater i Globala Syd och de
förändringar av globala
maktförhållanden som därmed sker.
Du kommer även lära dig om hur
lokala och globala resurser utnyttjas
och fördelas, liksom de effekter
detta har på miljö, klimat och
människors livsvillkor globalt.
I studierna ingår de föreställningar
om utveckling som används och
debatteras av internationella
organisationer, stater, företag samt frivilligorganisationer, fackföreningar och
sociala och religiösa rörelser, liksom hur dessa aktörer agerar politiskt för
dessa ändamål. Du introduceras även till den globala spridningen av kultur
och värderingar, och framväxten av transnationellt definierade intressen,
politiska agendor och identiteter med hänvisning till exempelvis etnicitet,
religion eller genus.
Genom programmet får du 120 hp i huvudämnet Global utveckling samt
ytterligare 60 hp i programmets breddningsämnen; sammanlagt 180 hp för
en filosofie kandidatexamen i Global utveckling.
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Programmet ger dig även följande generiska färdigheter:

• att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant empiriskt material för en
problemställning avseende Global utveckling
• att koppla teoretiska begrepp till en empirisk verklighet, och vice versa
• att kritiskt värdera och analysera vetenskapliga frågeställningar i relation till
en sådan empirisk verklighet
• att självständigt – individuellt eller i grupp – planera och genomföra
uppgifter och lösa problem inom givna tidsramar
• att samarbeta med ”slumpmässigt” givna personer i grupparbeten och
projekt
• att i dialog med andra personer kritiskt diskutera lösningar och svar på
olika problem och vetenskapliga frågeställningar och komma överens om
gemensam skriftlig eller muntlig presentation av era svar
• att skriftligt – individuellt eller i grupp – tydligt kunna redogöra lösningar
och svar på olika frågeställningar
• att genom muntliga presentationer inför åhörare (andra studenter) på ett
begripligt sätt förmedla både empiriska sammanställningar och analytiska
argument
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Programår 1
Under år 1 läser du de terminslånga kurserna Global utveckling I och
Global utveckling II.
Höstterminen, Global utveckling I

Den första terminen inleds med en delkurs som introducerar begreppet
”utveckling” och de övergripande frågor som Global utveckling handlar om.
De efterföljande delkurserna tar upp tre olika grundläggande områden inom
Global utveckling: ekonomi och globalisering; politik och demokratisering;
och ojämlikhet och organisering.

1. Global utveckling – en introduktion (7,5 hp)
(Huvudansvarig: Socialantropologiska institutionen)
Global utveckling – en introduktion, placerar ämnet i skärningspunkten
mellan globaliserings- och utvecklingsstudier. Kritiska utvecklingsfrågor såsom
miljö och hållbarhet, fattigdom och ojämlikhet, och samhällsstyre och
delaktighet, belyses utifrån empiriska studier, som även tar upp övergripande
frågor om genus, kultur och ras. Globaliseringens inverkan på
samhällsutveckling belyses utifrån etiska diskussioner om moral och
mänskliga rättigheter. Kursen introducerar även aktuell utvecklingspraktik
och policy, och dess fokus på fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

2. Globaliseringens rötter och samtid (7,5 hp)
(Huvudansvarig: Institutionen för ekonomisk historia och
internationella relationer)
Delkursen presenterar den globala utvecklingens historia med särskild
betoning på den globala ekonomin. Kursen presenterar olika analytiska
perspektiv och förklaringar till dagens världsordning. Ett av kursens fokus är
frågan om drivkrafter bakom historisk förändring, och hur global ojämlikhet
uppkommer. Kursen syftar vidare till att belysa den samtida ekonomiska
globaliseringens specifika innehåll genom olika perspektiv och dess
konsekvenser på skilda platser och grupper av människor.

3. Politiska institutioner och demokratisering (7,5 hp)
(Huvudansvarig: Statsvetenskapliga institutionen)
Delkursen fokuserar på dominerande politiska institutioner och deras relation
till utveckling och demokratisering, historiskt och idag. Vilken roll spelar
identiteter som kön, religion och etnicitet i dessa processer? Hur använder
sig olika aktörer av dessa identiteter? Delkursen behandlar identiteter både i
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form av organisering i civilsamhället och deras relation till olika politiska
institutioner, i synnerhet staten. Särskild betoning läggs på kön som faktor
inom utveckling och politik. Delkursen ger en teoretisk grund inom området
men även empiriska exempel på samspelet mellan identiteter och institutioner.

4. Motstånd och kollektiv organisering (7,5 hp)
(Huvudansvarig: Kulturgeografiska institutionen)
Delkursen behandlar hur orättvisor
och ojämlikhet i världen ger upphov
till olika former av motstånd. Detta
motstånd kan ta sig uttryck i
vardagligt agerande lokalt eller i
olika former av kollektiv
organisering – lokalt, nationellt,
transnationellt och globalt.
Delkursen belyser gräsrotsinitierade
rörelser och nätverk, deras struktur,
utveckling och rumsliga dynamik.
Den behandlar deras visioner och
strategier samt kritiken av dessa
rörelser och nätverk; den redogör
för vilka frågor och grupper som
inkluderas och exkluderas; och den
diskuterar svårigheter och
möjligheter för marginaliserade grupper att föra sin egen talan.

Vårterminen, Global utveckling II

Terminens första delkurs fördjupar den diskussion som initierades i programmets första delkurs men presenterar även hur olika utvecklingsteorier omsätts
i praktiken. Sedan följer tre delkurser som presenterar mer specifika teman
inom utvecklingsdebatten: urbanisering; konflikt och säkerhet; och miljö.

1. Utvecklingsteori och praktik (7,5 hp)
(Huvudansvarig: Institutionen för ekonomisk historia och
internationella relationer)
Den första delkursen syftar till att du skall kunna identifiera och kritiskt
bedöma möjliga förklaringar till fortsatt fattigdom i olika delar av världen.
För att uppnå detta huvudmål kommer kursen att diskutera och kritiskt
granska en rad förklaringar till fattigdom, inklusive olika utvecklingspolicys
möjliga roll för ekonomisk utveckling och relatera dessa förklaringar till den
idéhistoriska utvecklingen inom ämnet. Vi kommer även att diskutera
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olika fattigdoms- och utvecklingsbegrepp och diskutera de historiska
erfarenheterna kring utveckling.

2. Staden i världen (7,5 hp)
(Huvudansvarig: Kulturgeografiska institutionen)
Delkursen handlar om staden och samhällsförändring. Idag bor en majoritet
av världens befolkning i städer. I termer av hastighet och omfattning är
urbaniseringen mest dramatisk i det Globala Syd, där allt fler fattiga kommer
till städer i jakt på försörjningsmöjligheter. Delkursen behandlar de politiska
och ekonomiska krafter som driver urbaniseringen globalt. Den diskuterar
städernas viktiga roll i globaliseringsprocesser samt hur dessa processer
omvandlar staden och påverkar människors möjligheter i städer i både det
Globala Syd och Nord.

3. Säkerhet, konflikt och utveckling (7,5 hp)
(Huvudansvarig: Socialantropologiska institutionen)
Delkursen introducerar debatten om den militära säkerhetens roll i freds- och
demokratiseringsprocesser. Att säkerhet är en förutsättning för hållbar
utveckling betonas idag av representanter för såväl militära som ekonomiska
och politiska institutioner. En statlig kontroll av säkerhetsfrågan har
förändrats globalt genom privatiseringen av polisiär och militär verksamhet
samt genom processer av regional och global överstatlighet. Kursen placerar in
denna utveckling i ett kolonialhistoriskt och geopolitiskt sammanhang. Den
behandlar även hur säkerhetsfokuserad politik har kommit att omfatta också
”nya” områden, som klimatförändringar och migration, och den framväxande
tvärvetenskapliga kritiken av säkerhetsbegreppet.

4. Projektarbete: miljö och utveckling (7,5 hp)
(Huvudansvarig: Statsvetenskapliga institutionen)
Den sista delkursen är en metodkurs i det tvärvetenskapliga ämnet Global
utveckling. Kursen ger en introduktion i vetenskapligt tänkande och i hur man
skriver och bedömer vetenskapliga texter. Den innehåller även en skrivövning
där du övar dig i att definiera olika teoretiska fält och att koppla dessa till
både en egen frågeställning och till existerande forskning. Tematiskt knyter
kursen an till pågående debatter om miljö och utveckling där du bekantar dig
med olika aspekter av miljövård och de kopplingar som kan göras till
begreppet ”utveckling”. I den avslutande skrivövningen väljs en konkret
frågeställning inom miljö och utveckling som sedan relateras till både
delkursens tema om miljö liksom till övriga delkursers litteratur om Global
utveckling.
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Programår 2, breddningsåret
Under år 2 läser du dina breddningsämnen (ett eller två), som du
väljer bland programmets fem discipliner. Vad du väljer beror på vad
du är särskilt intresserad av och/eller vill arbeta med i framtiden.
Inom programmet kan du läsa följande ämnen som breddningsämne:
• Ekonomisk historia
• Internationella relationer
• Kulturgeografi
• Socialantropologi
• Statsvetenskap
Läs mer om de kurser som ges på respektive institutions hemsida. Du kommer
att få hjälp att ta beslut kring breddningsämne genom det informationstillfälle
som programmet anordnar varje vår för programstudenter, i god tid inför sista
ansökningsdag. Du kan också ta kontakt med studievägledaren vid den
institution vars ämne du är intresserad av.

Ansökningstid

Du väljer breddningskurs för höstterminen programår 2 under vårterminen
programår 1, och kurs för vårterminen programår 2 under höstterminen
innan. Du ansvarar själv för att ansöka till din breddningskurs via
www.antagning.se. Sista ansökningsdag brukar vara i mitten av april på våren
och i mitten av oktober på hösten.

Platsgaranti

Studenter i programmet har platsgaranti till alla programmets
breddningsämnen, dvs. till kurserna Ekonomisk historia I och II,
Internationella relationer I och II, Kulturgeografi I och II, Socialantropologi I
och II och Statsvetenskap I och II på Stockholms universitet. Du kan även läsa
3:e terminen i dessa ämnen under breddningsåret om du redan har läst tidigare
kurser, men du har bara platsgaranti till Socialantropologi III och
Kulturgeografi III.

Studera vid annat universitet under breddningsåret

Om du vill kan du läsa ditt breddningsämne vid ett annat universitet eller
högskola i Sverige. Du måste då först säkerställa att kursen går att
tillgodoräkna som breddningsämne genom motsvarande institution vid
programmet här vid Stockholms universitet. Kurser vid svenska universitet
tillgodoräknas vanligen inte som motsvarande kurser vid Stockholms
universitet; det är först när du tar ut din examen som du anger att kursen ska
tillgodoräknas som ditt breddningsämne.
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Utlandsstudier
Du kan välja att studera utomlands under breddningsåret om du läser
kurser som kan tillgodoräknas som något av programmets fem
breddningsämnen.
För att kunna använda utlandsstudierna som breddningsämne måste du ingå
ett s.k. Learning Agreement med den programinstitution inom vars ämne du
vill tillgodoräkna dig dina studier. Om du väljer att läsa en rad kurser från
olika breddningsämnen upprättar du istället ett Learning Agreement med
studierektor för Global utveckling. Observera att breddningskurserna måste
vara inom just programmets breddningsämnen, och inte kurser inom dess
huvudområde Global utveckling.
Det finns tre vägar till utlandsstudier:

Erasmus: institutionsavtal inom Europa

Våra fyra institutioner inom programmet har egna avtal med andra
universitetsinstitutioner, bl.a. inom ramen för EU:s Erasmusprogram, och ger
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möjlighet att ansöka om Erasmusstipendium just genom denna institution.
Erasmus gäller studier och praktik inom Europa. Du ska då ingå ett s.k.
Learning Agreement med den institution vars ämne du vill läsa utomlands,
vilket gör att du kan tillgodoräkna dig poängen inom det ämnet vid
Stockholms universitet och därmed få det godkänt som breddningsämne för
Global utveckling.
Utbytesplatserna genom institutionsavtalen utlyses i början av varje termin
och du söker på våren om du vill
åka till hösten och tvärtom.
Ansökningstiderna varierar per
institution. För mer information och
ansökningstider se respektive
institutions hemsida. Se även
programmets egen webbsida. För
institutionsavtalen gäller bl.a. att du
måste ha minst 45 hp när du åker.

Stockholms universitets centrala
avtal

Du kan också studera vid
universitet utanför Europa via
Stockholms universitets centrala
avtal. Dessa sköts av
Studentavdelningen, Internationell
mobilitet. Dessa utbytesplatser måste sökas ett år i förväg; ansökan i
november för studier nästa hösttermin, och i mars för nästa vårtermin.
Studentavdelningen har också utbyten inom Norden genom Nordlys, som söks
terminen innan de planerade studierna.
För att vara behörig att söka under båda dessa avtal ska du ha minst 45 hp
från Stockholms universitet inrapporterade i Ladok vid sista ansökningsdagen,
och 60 hp från Stockholms universitet vid avresa. Det innebär att det är svårt
att söka som programstudent om du inte har högskolepoäng från Stockholms
universitet sedan tidigare. Gå till www.su.se/utbildning/studera-utomlands för
att få information om ansökningstider och villkor. Studentavdelningen brukar
även hålla informationsmöten vid varje ansökningsomgång.
Observera att du måste säkerställa att du kan tillgodoräkna dig poäng för
dessa utlandsstudier inom något av Global utvecklings breddningsämnen
genom att kontrollera med studievägledaren vid relevant institution. Därför
måste du redan i din ansökan om nominering ha kontakt med en sådan
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studievägledare/institution angående dina kursval. Du måste även upprätta ett
Learning Agreement med denna institution terminen innan du åker.

Åka som en s.k. free-mover

Att vara ”free-mover” innebär att du själv ordnar och betalar för dina
utlandsstudier. Kontrollera med Studentavdelningen på Stockholms universitet
att du valt ett godkänt universitet. Kontrollera också med studierektor för
Global utveckling att kurserna kan tillgodoräknas som breddningsämnen
inom programmet. Du ingår då ett Learning Agreement med studierektor för
Global utveckling. Det finns även organisationer som hjälper till med
information etc. (mot en avgift). Tala med Studentavdelningen vid Stockholms
universitet om du vill komma i kontakt med en sådan förmedlare.
Om de utlandskurser som erbjuds inom dessa olika avtal inte självklart
motsvarar programmets breddningsämnen, kontaktar du studierektor för
Global utveckling för att se om de ändå går att godkänna som
breddningsämnen i programmet Global utveckling. Också då ingår du ett
Learning Agreement med studierektor för Global utveckling.
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En chans du vill ta vara på!
Jacob Kosharis valde att förlägga hela sitt breddningsår utomlands.
Som Erasmus-student vid Queen’s University Belfast läste han två
terminer statsvetenskap.
Varför valde du att åka iväg som Erasmus-student?

– Jag tyckte det lät spännande att få se nya saker, lära känna nya människor
och få se saker på ett annat sätt än
jag är van vid. För mig kändes det
synd att inte ta chansen när det gavs
så bra förutsättningar för att åka
iväg, och dessutom att få göra det
på det här sättet. Jag ville få andra
perspektiv, både på själva studierna
men även på allt runtomkring. Det
känns så självklart med just Global
utveckling att ha en starkare
internationell förankring, och då
var utbytet för mig ett uppenbart
val. Om jag bara fick säga en sak
om utbytesstudier till andra
studenter så är det: ÅK! Det är
verkligen en chans du vill ta vara
på.

Vad var det med Queen’s som lockade?

– För mig var landet viktigt. Just Nordirland var intressant p.g.a. konflikten
och den komplexa situation som regionen befinner sig i. Dessutom har
Queen’s vid sin institution för samhällsvetenskap ett starkt fokus på konflikt,
konflikthantering och fredsstudier, vilket är något jag är väldigt intresserad av.

Vad läste du för kurser?

– Jag gjorde min breddning i statsvetenskap båda terminerna och läste alltså
Political Science. Det är lite annorlunda jämfört med Stockholms universitet.
Du får välja kurser mycket friare och på så sätt komponera varje läsårs kurser
själv. Jag läste flera kurser som behandlade etisk konflikt, men även kurser i
internationell politik. Min favoritkurs var ändå ”Ethics, Power and
International Relations”, då fick jag välja fritt vad jag skulle fokusera mitt
individuella arbete på inom ramen för kursen. Jag kunde fördjupa mig i
utveckling ur en vinkel som jag hittills inte fått utrymme för här hemma.
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Hur var nivån på kurserna jämfört med studierna på Stockholms
universitet?

– Den totala nivån rent arbetsmässigt var generellt ganska lik, men upplägget
på kurserna gjorde ofta att arbetsbördan var annorlunda fördelad, t.ex. är det
många fler timmar salsundervisning per vecka vid Queen’s.

Vilka var de största skillnaderna mellan Queen’s och Stockholms
universitet?

– Kursupplägget är ju väldigt annorlunda på flera sätt: Alla kurser på en
termin går parallellt. Vid Queen’s var jag tvungen att hålla alla tre kurser i
huvudet hela tiden (de läser tre lite större kurser per termin istället för våra
fyra). Dessutom är det nästan uteslutande uppsatser (istället för hemtentor)
där frågorna fanns tillgängliga redan från början av kursen.

Vad vill du göra efter studierna?

– Just nu tycker jag att det är svårt att säga. Det känns för mig som att varje
termin ger nya vinklar på vad som skulle kunna vara intressant att hålla på
med i framtiden. Jag planerar i nuläget att studera vidare efter min GUexamen. Den övergripande tanken jag har är i alla fall att jag vill arbeta
internationellt, gärna i eller i kontakt med många olika länder, och då gärna
med policy eller kanske forskning.

Jacobs bästa tips innan du åker iväg
Läs på lite om platsen du ska till – även
med ganska lite går det att komma
ganska långt.
Förbered dig – alla är olika där, vissa
känner ett behov av att ha koll på
varenda liten detalj, andra vill inte
bestämma något alls på förhand; det
viktiga är att vara ärlig mot dig själv och
fixa så mycket eller lite du känner behov
av.
Oroa dig inte – det finns alltid tusen
saker som skulle kunna gå fel, men det
mesta löser sig på plats.
Jacobs bästa tips när du är på plats
Håll ett öppet sinne – var öppen och
flexibel! Det gäller allt: nya vänner,
aktiviteter, kurser, platser. Att vara
utomlands och studera är verkligen en

möjlighet att upptäcka nya saker, från
stort till smått.
Stressa inte – speciellt i början kan det
vara överväldigande med alla nya
intryck och allt som ska ordnas med,
men ta det lugnt! Allt kommer börja
rulla på.
Ta vara på tiden – med det sagt: Det är
verkligen annorlunda att vara borta
jämfört med att vara hemma. Det kan
vara värt att göra det mesta av din tid
utomlands medan du faktiskt är där.
Det kan kännas lite intensivt ibland,
men då kan det vara värt att tänka på
att det är bara under en begränsad
period av ditt liv. Se till att verkligen ha
kul och njut när du har chansen!
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Programår 3
Under år 3 läser du Global utveckling III och IV med fördjupande
studier inom fältet, en metodkurs, och ges möjligheter till praktik eller
fältstudie utomlands. Året avslutas med att du skriver en uppsats.
Höstterminen, Global utveckling III

Terminen inleds med en avancerad delkurs på temat internationellt samarbete.
Delkursen knyter an till flera
tidigare delkurser och har särskilt
fokus på bistånd, samarbete mellan
internationella organisationer samt
företagens roll i
utvecklingsprocessen. Delkurs två är
en utveckling av de tidigare
kurserna om utvecklingsteori (de
första delkurserna på termin ett och
två). Terminen avslutas med en
metodkurs som dels ger en allmän
orientering i metodanvändning, dels
förbereder dig för uppsatsskrivandet
den sista terminen.

1. Transnationella samarbeten
och utveckling (7,5 hp)
(Huvudansvarig: Statsvetenskapliga institutionen)
Delkursen ger fördjupade kunskaper kring vilken roll olika transnationella
organisationer spelar i utvecklingsprocessen. Den tar sin utgångspunkt i den
historiska framväxten av olika former av internationellt samarbete, exempelvis
inom bistånd och mellan olika NGOs, men fäster också vikt vid andra former
av transnationella kopplingar hos t.ex. multinationella företag.

2. Global utveckling – teorier i förändring (7,5 hp)
(Huvudansvarig: Socialantropologiska institutionen)
Den andra delkursen aktualiserar och fördjupar programmets
introduktionskurs i en presentation av utvecklingsforskningens frontlinjer.
Den tar sin utgångspunkt i millennieskiftets utvecklingsdebatt och följer
utvecklingsteoretiska diskussioner fram till dagens fokus på utveckling som en
särskild institutionell kunskap och praktik. Teorins betydelse för metodval ges
särskilt utrymme.
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3. Metod och forskningsdesign (15 hp)
(Huvudansvariga: alla)
Delkursen ger grundläggande kunskaper i de samhällsvetenskapliga metoder
som används inom ämnet Global utveckling. Delkursen inleds med
vetenskapsteori och ger bekantskap med centrala vetenskapsteoretiska
perspektiv. Den ger sedan kunskap i forskningsdesign och källkritik samt
färdigheter både i kvalitativa och kvantitativa metoder. I kursen ingår också
att skriva en synopsis för programmets avslutande uppsatskurs, med speciellt
fokus på de metoder som ska användas i det planerade uppsatsarbetet.

Vårterminen, Global utveckling IV

Terminen inleds med att du väljer mellan tre delkurser på 15 hp: ”Tematisk
specialisering” erbjuder möjlighet till fördjupning inom några förutbestämda
tematiska områden med koppling till Global utveckling; ”Praktik” är en
introduktion till kommande arbetsliv; ”Fältstudie” innebär att du genomför
ett längre fältarbete utomlands, i ett utvecklingsland. Terminen avslutas med
delkursen ”Examensarbete” (15 hp) där du skriver din kandidatuppsats.

1. Tematisk specialisering (15 hp) alternativt Praktik (15 hp) eller
Fältstudie (MFS) (15 hp)
(Huvudansvariga: Institutionen för ekonomisk historia och
internationella relationer och Kulturgeografiska institutionen)
För den första delkursen väljer du mellan tre alternativ:
Tematisk specialisering erbjuder möjlighet till fördjupning inom några
förutbestämda tematiska områden med koppling till Global utveckling.
Delkursen inleds med en översikt över ett antal teman. Du kommer därefter
att fördjupa dig inom ett tema och undersöka det i ett jämförande perspektiv
som belyser och förklarar likheter och skillnader mellan länder/regioner, med
referens till kulturella, ekonomiska och politiska strukturer och den
geografiska och historiska kontexten.
Praktik syftar till att ge dig praktisk erfarenhet av hur globala frågeställningar
och olika metoder för kunskapsinhämtande kan tillämpas inom företag,
offentlig förvaltning eller andra organisationer samt ge en kort men
kvalificerad kontakt med arbetslivet. Praktiken kan bedrivas antingen i Sverige
eller utlandet. För val av denna delkurs behöver du under föregående termin
själv ha hittat en arbetsplats vars verksamhet har relevans för din utbildning
inom programmet, och där du kommer att bli tilldelad arbetsuppgifter av
relevant och avancerad karaktär för denna utbildning.

23

24

KANDIDATPROGRAMMET I GLOBAL UTVECKLING

Praktikplatsen måste godkännas av studierektor för Global utveckling.
Praktikperioden löper under hela perioden för denna första delkurs (9 veckor).
Praktikkursen avslutas med att du lämnar in en praktikrapport, vilken
examineras med U/G. (Läs mer om praktik på s. 26-27.)
Fältstudie innebär att du på egen hand utför en studie i ett utvecklingsland
(enligt OECD:s DAC-lista). Studien ska fokusera på en frågeställning inom
ämnesområdet Global utveckling, bygga på samhällsvetenskapliga
forskningsmetoder och utgöra grunden för det efterföljande examensarbetet
(delkurs två). Du är själv ansvarig för fältstudiens finansiering och
organisering genom ett stipendium för MFS (Minor Field Study). Det innebär
att du under höstterminen sökt och fått ett MFS-stipendium för en fältstudie
utomlands av relevans för ämnesområdet Global utveckling. Fältstudien utförs
under minst 8 veckor under perioden för denna första delkurs. Delkursen
avslutas med att du lämnar in en fältstudierapport, vilken examineras med U/
G. (Läs mer om MFS på s. 31.)

Längre praktik
Om du vill göra en längre
praktikperiod kan du göra det
efter att du har gått ut
programmet, genom den
fristående terminslånga
kursen Kvalificerad
arbetspraktik med inriktning
mot global utveckling och
socialantropologi (30 hp) som
erbjuds vid
Socialantropologiska
institutionen. Du söker till
kursen på samma sätt som
till andra kurser, men behöver
också inkomma med en
praktiköverenskommelse
med den tilltänkta
arbetsplatsen. Finn mer info
på programmets egen
webbsida.
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2. Examensarbete (15 hp)
(Huvudansvariga: alla)
Programmets sista delkurs ”Examensarbete” ger färdigheter i hur man
utvecklar och skriver ett vetenskapligt självständigt arbete – din
kandidatuppsats. Du ska även använda dina kunskaper från tidigare kurser i
Global utveckling för att skriva denna uppsats. Uppsatsen ska skrivas
individuellt, och skrivandet sker i samråd med en handledare. Kursen avslutas
med att uppsatserna ventileras i slutseminarier där ni studenter ger
kommentarer på varandras texter. Därefter har du en vecka på dig för att göra
de sista förändringarna innan uppsatsen lämnas in för examinering.
Den sista dagen på terminen, direkt efter uppsatsinlämningen, bjuder vi på
festmingel för att fira att ni nu avslutat programmet och er kandidatutbildning
i Global utveckling!

Foton: Raoul Galli och Daniel Escobar Lopez
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Praktik
Att göra praktik, på en eller flera olika arbetsplatser som arbetar med
globala frågor, är ofta ett mycket bra sätt att både få en känsla för vad
för slags arbete som kan intressera dig framöver, och för att hitta
vägar och kontakter ”in” i olika arbetsplatser. Den erfarenhet som
praktik ger (både av specifika arbetsområden och t.ex.
utlandserfarenhet) krävs ofta för att få attraktiva anställningar.
Du har möjlighet att göra praktik under programmets sista termin, när du
läser Global utveckling IV. Där kan du välja ”Praktik” som delkurs ett (15 hp,
dvs. under 9 veckor) från mitten av januari till drygt mitten av mars, då du
måste vara tillbaka för att börja programmets sista delkurs.
För att göra praktik behöver du själv under föregående termin ha hittat en
arbetsplats vars verksamhet har relevans för din utbildning inom programmet,
och där du kommer att bli tilldelad arbetsuppgifter av relevant och avancerad
karaktär för denna utbildning. Din praktik får inte vara avlönad. Se exempel
på praktikplatser på nästa sida.

Ansökan om praktik

För att göra praktik behöver du skicka in en överenskommelse – med den som
ska vara din handledare på arbetsplatsen – och få denna godkänd av
studierektor för Global utveckling. Du hittar dokumentet på programmets
webbsida om just praktik. Ansökan om praktik kan skickas in löpande under
höstterminen. Sista datum för inlämning av ansökan är 1 december.

Exempel på korta praktikplatser

• Svenska FN-organisationer, t.ex. UNICEF Sverige eller Svenska FNförbundet
• Enskilda organisationer, t.ex. inom Forum Syd, som kan erbjuda praktik
både i Sverige och utomlands, t.ex. via Globalportalen
• Forskningscentra, t.ex. Försvarshögskolan eller Stockholm Resilience
Centre, inom projekt med behov av assistenter
• Företag, t.ex. inom deras CSR-verksamhet (Corporate Social Responsibility,
dvs. verksamhet med fokus på företags samhällsansvar)
Glöm inte att efter avslutad praktik be arbetsplatsen om referens/intyg för
dina framtida arbetsansökningar!
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Terminslång praktik

Om du vill göra en längre praktikperiod kan du göra det efter att du har gått
ut programmet (direkt eller senare), genom den fristående terminslånga kursen
”Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och
socialantropologi” som erbjuds vid Socialantropologiska institutionen.
Kursen ger 30 hp och rätt till studiemedel, och svarar mot de krav
arbetsplatser ställer på att praktiken ska ingå i din utbildning. Ett intyg om
detta kan vid behov utfärdas av studierektor för Global utveckling.

Exempel på långa praktikplatser
i Sverige
• UD, inom olika enheter i Sverige,
och andra regeringsdepartement
• Sida (erbjuder endast praktik i
Sverige, inte utomlands, via FUF
nedan)
• Myndigheter som
Naturvårdsverket (som bl.a.
arbetar med Agenda 2030) och
Folke Bernadotteakademin (som
arbetar för fred, säkerhet och
utveckling)

Exempel på långa praktikplatser
utomlands

• UD, vid olika ambassader/myndigheter
• FN, inom hela FN-förbundet genom United Nations Internship Programme
• Sidas resestipendium, för praktik inom internationella organisationer
utanför Sverige, spec. FN:s och EU:s institutioner
• Internationella organisationer som t.ex. OECD, the Organisation for
Economic Co-operation and Development, och EADI, the European
Association of Development Research and Training Institutes

Stipendier för praktik inom EU

Om du vill göra praktik i ett land i Europa har du möjlighet att ansöka om
stipendium via Erasmus+. Det gäller för länder som ingår i
Erasmusprogrammet. Hitta mer information på programmets egen webbsida.
Hitta mer info och länkar på programmets egen webbsida!

Bildinformation: Secretary-General meets United Nations interns
UN Photo: Eskinder Debebe
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Aliisa gjorde praktik i Uganda
Aliisa Vulli ville kombinera praktik med en utlandsvistelse och hittade
praktikplats på NOHO Associates, en norsk NGO med kontor i
Kampala, Uganda. Här berättar hon om sin upplevelse och ger sina
bästa tips för hur man hittar rätt praktikplats.
Varför valde du att göra praktik?

– Jag tänkte att praktik kunde vara
en bra möjlighet att få testa vilka
arbetsmöjligheter som finns. Det
skulle också ge mig relevant
arbetslivserfarenhet. Framförallt
sökte jag praktikplatser utomlands
eftersom jag gillar att bo utomlands,
vill få nya perspektiv och lära känna
nya platser.

Hur kom du i kontakt med din
praktikplats?

– När jag började leta efter en
praktikplats frågade jag släkt och
vänner om någon kände till en lite
mindre organisation som jobbar
inom global utveckling. Jag
berättade vilka frågor jag är intresserad av och vilken sorts praktik jag sökte.
Jag fick flera tips och kontaktade flera organisationer. Till slut fick jag
kontakt med NOHO Associates genom att kontakta deras CEO på Facebook.

Varför skulle du rekommendera studenter att göra praktik?

– För mig var praktiken en väldigt bra erfarenhet. Jag fick testa på ett jobb
som har att göra med global utveckling. Jag fick även inspiration till min
uppsats. Dessutom var praktiken väldigt rolig. Jag lyckades hitta en
organisation där jag kände mig välkommen och fick vara med på många
aktiviteter.

Aliisas bästa tips för att hitta praktikplats:

• Börja i god tid!
• Fråga dina vänner och familj, även de som inte jobbar inom global
utveckling.
• Leta efter mindre organisationer. Deras ansökningsprocesser är mycket
lättare och tar kortare tid. Du får troligen också göra mer och ta mer
ansvar.
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Dag Loit praktiserade på Toyota
Dag Loit ville se hur transnationella företag arbetar med
samhällsansvar och utvecklingsfrågor. Därför sökte han praktik på
Toyota Material Handling Manufacturing i Stockholm.
Varför valde du att göra praktik?

– Jag tror att för de allra flesta är det ett självklart val att göra praktik. Det
handlar nog snarare om att lägga
manken till och faktiskt ta tag i
själva praktiksökandet samtidigt
som man måste förbereda sig inför
och prestera på seminarier och
tentor. Praktiken är viktig för
framtida jobbsökanden: ett
ypperligt tillfälle att få praktiska
erfarenheter av utvecklingsfrågor,
vilket såklart underlättar att komma
in på arbetsmarknaden efter
avslutade studier. Jag kände att jag
ville ta vara på den chansen.

Hur kom du i kontakt med din
praktikplats?

– Jag hade turen att känna en som
arbetade med hållbarhet på Toyota Material Handling Europe. Men de flesta
andra i klassen, som gjorde praktik, hörde slumpmässigt av sig till
organisationer och företag. Att redan känna någon som arbetar med
utvecklingsfrågor är inget måste. Jag tror att det är viktigt att man i sitt
sökande tänker lite utanför boxen och inte bara hör av sig till de stora
etablerade biståndsorganisationerna. Företag, stora som små, arbetar idag mer
och mer med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) och vill gärna vara
med och ta ansvar för samhällsutvecklingen.

Dags bästa tips när du gör praktik:

• Nätverka! Var nyfiken och utforska vad kollegorna, även utanför din
arbetsgrupp, sysslar med.
• Fixa LinkedIn! På LinkedIn delas jobbannonser kors och tvärs, därför är det
bra att hålla kontakten med praktikkollegorna i framtida syfte.
• Våga ta för dig! Konsultera med din handledare om du tycker att du får
arbetsuppgifter som inte riktigt relaterar till studierna. Min erfarenhet är att
handledaren är väldigt mån om att det ska vara lärorikt och relevant för dig
som praktikant. Men då är det viktigt att du kommunicerar det.
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MFS – Minor Field Study
Du har möjlighet att göra MFS – Minor Field Study – i ett
utvecklingsland inom programmet. MFS är ett stipendium som
finansieras av Sida och administreras av Internationella
programkontoret i samarbete med universitet och högskolor.
Du kan välja ”Fältstudie” (MFS) som delkurs ett (15 hp) under programmets
sista termin, när du läser Global
utveckling IV. Fältstudien utförs
under ca 8 veckor under perioden
för denna första delkurs, dvs. från
mitten av januari till drygt mitten av
mars, då du måste vara tillbaka för
att börja programmets sista delkurs.
Du måste själv under föregående
termin ha sökt och fått ett MFSstipendium för en fältstudie av
relevans för programmets
ämnesområde Global utveckling.
En MFS-studie ger vanligen
värdefulla insikter direkt ”från
fältet” i frågor som du har
diskuterat inom programmets olika
delkurser, och viktig utlandserfarenhet som du har nytta av för ditt vidare
arbete inom globala frågor. Som student i Global utveckling är du dessutom
särskilt utbildad för att göra just MFS. Studiens fokus ska nämligen ligga på
att studera frågor relaterade till globala utvecklingsprocesser och belysa
aspekter som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala,
politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.
Ansökningar, beslut och programhantering av MFS sköts sedan 2017 centralt
vid varje universitet; vid Stockholms universitet av Studentavdelningen. I din
MFS-ansökan anger du studierektor för Global utveckling som akademisk
handledare/institutionsrepresentant. Om du beviljas MFS-stipendium kommer
vi att utse en MFS-handledare inom en av programmets institutioner.
Hitta mer information om MFS och hur man ansöker på programmets egen
webbsida. Studenter i Global utveckling brukar stå sig mycket väl i
konkurrensen med andra studenter så tveka inte att lämna in en ansökan!
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Att vara i fält – lärorikt (och kul!)
För att samla in material till sin kandidatuppsats gjorde Klara
Nordström fältstudie i Goa, Indien. Utlandsvistelsen finansierades av
ett MFS-stipendium.
Varför valde du att söka MFS-stipendium?

– För att få möjlighet att planera, genomföra och utvärdera mitt eget arbete
och mina egna idéer, teoretiskt och
praktiskt. Det är en fantastisk
möjlighet att från noll se hela ledet i
ett större projekt: Från att skissa på
idéer, hantera stora mängder data,
för att slutligen analysera resultatet
utifrån forskningsfrågan. Utöver att
stipendiet gett mig spetskompetens
har jag fått möjlighet att bo och
leva på en annan plats, med nya
människor, seder och vanor.

Hur tänkte du kring din ansökan
och om arbetet med den?

– Först och främst var det intresse
som styrde ämnet. Jag började med
många idéer och arbetade sedan
igenom dem, om och om igen. Det jag till slut kom att skriva om var inom
samma fält som jag först utgick ifrån – genusarbete och turism – men det hade
tagit olika vändningar. Jag försökte att hålla mig öppen för att projektet (när
jag var i fält) med största sannolikhet skulle kunna ändras, men att ändå se till
att det hade en akademisk relevans och var något som jag själv tyckte var
intressant. Sen vägde jag också in mina tidigare erfarenheter, språkkunskaper
och var jag varit tidigare. Det slutade med att jag sökte mig till Goa, Indien
eftersom jag hade utfört ett projekt i den delstaten några år tidigare och därför
hade ett socialt nätverk att bygga vidare på. Jag försökte se till att min
ansökan hade en tydlig akademisk koppling genom att läsa in mig på området,
men även att praktiskt se till att projektet var genomförbart, genom att
exempelvis sätta rimliga mål, hitta en bra kontaktperson och ha koll på
praktiska saker som boende, visumansökan m.m.

Varför skulle du rekommendera studenter att söka MFS?

– Det bör säga att MFS kan vara rätt jobbigt, eftersom man är själv i fält och
ibland kan projektet kännas oöverkomligt. Samtidigt är det just det som också
är en av styrkorna med MFS – man får lära sig så otroligt mycket just på
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grund av att det ibland är svårt! Praktiskt såväl som akademiskt, vilket i sin
tur gör att ens profil, när man senare söker arbete, stärks. Sen är det kul!
Jättekul! Du kommer att få träffa och ta del av fantastiska historier och lära
dig om ett annat land.

Klaras bästa tips innan du skickar in din ansökan

• Gå på intresse! Jag tror verkligen på att om du själv tycker att idén/ämnet är
spännande, så kommer projektet bli bra. Fundera ut några frågor som du
tycker är intressanta och utveckla dem. Vad har sagt tidigare? Vad kan du
bygga vidare på? Om du själv tycker att ämnet är intressant kommer du ha
lusten att lägga de där extra timmarna på att få in ansökan.
• Maila många ev. kontaktpersoner! Jag hade tur eftersom jag redan hade
träffat min kontaktperson och han hade tidigare forskat inom mitt område.
Men trots att han svarade snabbt och trots att jag inte behövde skicka så
många mail är jag glad för de olika kontakter som dessa mail ändå gav.
Tänk på att många inte kollar mailen, så försök ta reda på ett
telefonnummer och ring.
• Börja i tid! Försök att komma igång med din ansökan, läs på om ämnet,
utveckla din idé, läs mer, ändra igen. Du behöver inte ha en helt färdig idé,
men det hjälper dig i fält om du redan innan har lite koll på tidigare
forskning om ämnet, då blir det även lättare att hitta en ny, intressant
ingång att jobba vidare på.

Klaras bästa tips när du är på plats i fält

• Var öppen! Många vill hjälpa till, var öppen för deras idéer. Tänk på att du
är ny i fält och de har bättre koll än du. Om du lyssnar noga, är intresserad
och öppen för att lära dig kommer ditt arbete att röra sig framåt.
• Tro på din kompetens! Trots att du bör vara öppen, ödmjuk och intresserad
är det viktigt att tro på din egen kompetens! Du har fått stipendiet för att
idén verkar genomförbar. Det kan vara lätt att känna sig osäker i fält
eftersom det är nya intryck hela tiden. Men tro på dig själv och att du
besitter en kompetens. Äg ditt eget projekt.
• Planera din tid! Räkna med att det kommer ta längre tid än du tror att få till
en första intervju eller möte. Ha veckomål eller delmål för att komma
framåt utan att bli strandad eller frustrerad. Ha en reservplan när mötet blir
inställt. Kanske skrev du ut några artiklar innan du åkte som du kan läsa
medan du väntar? Eller passa på att transkribera dina intervjuer, skriva
sammanfattningar på dem eller dra ut citat som var extra intressanta. Glöm
inte att också våga vara ledig! Du kommer hinna med projektet.
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Din uppsats i Global utveckling
Din kandidatuppsats i Global utveckling innebär en fokusering och
fördjupning i ett område som du är speciellt intresserad av och väljer
själv. Samtidigt får du möjlighet att applicera de bredare kunskaper
du erövrat under programmet, och med bas i dessa rikta in dina
frågeställningar i en analytisk riktning som du funnit angelägen.
Du bör börja fundera på ditt val av
uppsatsämne redan i början av
höstterminen det sista programåret.
Under metodkursen samma termin
kommer du att lära dig om olika
metoder som du kan använda för
datainsamlingen för din uppsats.
Där får du också skriva en
uppsatssynopsis där du preliminärt
anger uppsatsens fokus och de
frågeställningar som du kommer att
behandla.
Om du vill kan du använda första
delkursen av vårterminen för att
samla in empiri – om du gör praktik
eller fältstudie (MFS) – eller för att
läsa in dig i området – om du väljer ett uppsatsämne som ryms inom delkursen
”Tematisk specialisering”.
Uppsatsen är på ett sätt ditt gesällprov, men betygssätts som övriga delkurser.
För en del masterprogram är dock kandidatuppsatsen avgörande för deras
urval av studenter.
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Global arena – att arbeta med globala
frågor, i Sverige eller ute i världen
Global arena är en programserie där vi besöker organisationer,
myndigheter och näringsliv för att få inblickar i deras arbete med
globala utvecklingsfrågor.
Under varje delkurs under programår 1 görs ett sådant besök där vår värd
berättar om sitt verksamhetsområde,
utvalt för att det har anknytning till
"Global arena gav en
delkursens tematik. Vi får även
omedelbar känsla av att det
information om arbetsplatsen, hur
vi läser både är relevant och
den är organiserad och vad för
yrkeskompetenser som de anställda
användbart."
har.

Noora Peura

Global arena är alltså del av
Programstudent
utbildningen år 1, men även
studenter under år 2 och 3 är varmt
välkomna att delta. Information om varje besök skickas ut via Mondo och
annonseras på programmets egen webbsida.
Genom Global arena får du inblickar i olika verksamhetsområden som en
programutbildning kan vara ett första steg mot att arbeta inom. Du kan även
se om det finns möjligheter att göra praktik på den arbetsplats som särskilt
intresserar dig.
Under våren 2018 besökte studenterna bl.a. Folke Bernadotteakademin (FBA),
myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Så här beskriver Noora Peura,
student på programmet, arbetsplatsbesöket.
– Under delkursen ”Säkerhet, konflikt och utveckling” besökte vi Folke
Bernadotteakademin. Där fick vi höra om hur myndigheten arbetar med just
sådana frågor som vi läste om under kursen. Många begrepp vi precis hade
lärt oss dök upp i deras presentation och jag kunde förstå de arbetsmetoder
som de pratade om tack vare det vi hade läst i kursen. Det gav en omedelbar
känsla av att det vi läser både är relevant och användbart. Dessutom lät deras
fredsbyggande arbete väldigt intressant och viktigt, och jag blev inspirerad att
lära mig mer om just detta område, säger Noora Peura.
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På vilket sätt var Global arena till hjälp i dina studier?

– Global arena visade hur man arbetar med utveckling och bistånd utanför
den akademiska världen. De konkreta exemplen som organisationerna tog upp
gav även en djupare inblick i olika aktuella problem. Jag kunde använda flera
av exemplen i diskussioner och reflektioner senare under kursens gång. Global
arena gav mycket inspiration och har hjälpt mig i valet av breddningsämnen
för år två genom att vi fick exempel på olika roller som finns i arbetslivet och
vilka kunskaper som används i dessa roller, säger Noora Peura.
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Omvärldskunskap
Stärk din utbildning genom att lära dig mer om aktuella globala
utvecklingsfrågor! Följ med i nyhetsrapporteringen och ta del av t.ex:
Sida Development Talks
Development Talks är en seminarieserie och ett forum för kunskap och debatt
om globalt utvecklingssamarbete. De bjuder in biståndsexperter, partners i
näringslivet och organisationer samt allmänheten att vara med och diskutera.
Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF
FUF informerar och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. De ordnar
seminarier och förmedlar praktikplatser genom ett etablerat praktikprogram.
Utrikespolitiska Föreningen Stockholm
Utrikespolitiska Föreningen vill sprida kunskap och väcka debatt kring
utrikespolitiska frågor. De ordnar föreläsningar och seminarier med allt från
politiker och ambassadörer till miljöaktivister och journalister. De anordnar
även resor, talarpubar och har ett mentorskapsprogram.
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Vägar vidare
Hur går du vidare när du har din kandidatexamen i Global utveckling?
Praktik är ett sätt att bli närmare bekant med olika potentiella arbetsfält och
hitta möjligheter till olika initiala anställningar. Många av våra studenter gör
flera praktikperioder, både under och efter programmet. (Se s. 26-29.)
Utlandserfarenhet, som ofta
efterfrågas för arbete med globala
utvecklingsfrågor, kan du få genom
t.ex. praktik utomlands vid en
organisation, ett företag, en
ambassad eller inom FN. Att
studera utomlands under
breddningsåret kan även det ge
värdefulla erfarenheter från ett
annat land än Sverige.
Språkkunskaper är förstås
meriterande om du ska arbeta
internationellt. Att både kunna tala
och skriva engelska är ofta ett krav,
men även kunskap i andra språk är
ett värde, t.ex. spanska,
portugisiska eller arabiska. Fundera
över sätt att stärka språkkunskaper du redan har, eller om du bör ta kurser i
ett språk som du kommer ha speciell nytta av.
Kompletterande kurser. För en rad arbetsfält efterfrågas kompletterande
kunskaper i juridiska, administrativa eller andra områden. Vid Stockholms
universitet finns fristående kurser som kan ge dig sådan kompetens.
Masterutbildning. För många anställningar krävs idag en masterutbildning. På
nästa uppslag hittar du de masterprogram vid våra medverkande institutioner
som din programexamen ger dig direkt behörighet att söka. En
kandidatexamen i Global utveckling – ett brett samhällsvetenskapligt ämne –
ger dig förstås även behörighet till en lång rad andra masterutbildningar.
Regional kunskap kan vara ett bra sätt att specialisera sig inom fältet Global
utveckling. Vid Stockholms universitet erbjuds masterutbildningar med fokus
på t.ex. Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Nordafrika.
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Masterutbildningar vid de
samverkande institutionerna
En kandidatexamen i Global utveckling ger behörighet att söka dessa
utbildningar vid programmets medverkande institutioner.
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

• Masterprogram i global politisk ekonomi, 120 hp
• Masterutbildningen i ekonomisk historia/internationella relationer, 120 hp,
som består av fristående kurser samt en specialiserande uppsats

Kulturgeografiska institutionen

• Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp
• Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring, 120 hp
Ges tillsammans med Institutionen för naturgeografi och
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.
(Kandidatexamen i Global utveckling räknas som ”Kandidatexamen med
ett för programmet relevant huvudområde” och ger därmed behörighet).
Kandidatexamen i Global utveckling ger inte behörighet att söka
Masterprogram i kulturgeografi (kräver 90 hp i kulturgeografi).

Socialantropologiska institutionen

• Masterprogram i socialantropologi, 120 hp

Statsvetenskapliga institutionen

• Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier, 120 hp
Ges tillsammans med institutionerna i kulturgeografi och socialantropologi.
Behörighet med speciella villkor:
• Masterprogram i statsvetenskap, 120 hp
• Internationellt masterprogram i statsvetenskap, 120 hp
För behörighet till båda dessa masterprogram krävs att du har läst minst 30
hp i statsvetenskap under breddningsåret samt har en kandidatuppsats
i Global utveckling med inriktning på statsvetenskapliga problem.
Kandidatexamen i Global utveckling ger inte behörighet att söka
Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och
organisation (kräver 90 hp i statsvetenskap).
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Om du önskar läsa någon av de masterutbildningar som för behörighet kräver
90 hp i institutionens specifika ämne kan du välja att läsa 60 hp i det ämnet
under breddningsåret, och sedan läsa ytterligare 30 hp efter programmet. Du
kommer då ha en dubbelkandidat, i Global utveckling samt i det ämnet. (Men
kontrollera med vederbörlig institution att Global utveckling är godkänt
breddningsämne för en kandidatexamen i ämnet.)

41

42

KANDIDATPROGRAMMET I GLOBAL UTVECKLING

Att bygga CV – hur tänker man?
Det finns tre olika delar som du ska tänka på när du sätter samman
din utbildning och ditt CV för framtida yrkesmöjligheter.
1. Kunskaper

Det är framförallt just det som du tillägnar dig på detta program. Du får
kunskaper inom ämnet Global utveckling samt ämnena Ekonomisk historia,
Internationella relationer,
Kulturgeografi, Socialantropologi
och/eller Statsvetenskap beroende på
"Kontakta också med fördel
vad du väljer som breddningsämne.
den arbetsplats som du
Vilket ämne du väljer beror på vad
skulle vilja arbeta på i
du är särskilt intresserad av och/eller
framtiden. Vilka kunskaper
vill arbeta med i framtiden. Vad
gäller yrkesval och val av
ser de gärna att en framtida
breddningsämne, informera dig
arbetstagare har?"
genom att tala med de allmänna
studie- och karriärvägledarna på
Stockholms universitet. Besök också Stockholms universitets Karriärserviceevenemang. Kontakta också med fördel den arbetsplats som du skulle vilja
arbeta på i framtiden. Vilka kunskaper ser de gärna att en framtida
arbetstagare har?

2. Praktiska färdigheter (”generiska kompetenser”)

Dina studier kommer också att ge dig ett antal praktiska färdigheter, se listan
på s. 11. Du kommer även att öva på att göra projektarbeten, arbeta med
olika metoder för att samla in empiriskt material, skrivandets formalia,
informations- och bibliotekssökning och att skriva en uppsats. Du kan också
fundera på vilka färdigheter du har införskaffat dig på din fritid. Har du
projektledarerfarenhet, journalistisk erfarenhet m.m.? Eller är det något du
kan skaffa dig?

3. Personliga egenskaper

Kan du visa att du är organiserad genom att exempelvis ha ordnat en
konferens? Kan du visa att du är ansvarsfull genom att exempelvis vara kassör
i Röda Korsets avdelning 4? Kan du visa att du är empatisk och globalt
ansvarstagande genom att exempelvis vara engagerad i Amnesty? Kan du visa
att du är engagerad genom att exempelvis vara med i Studentrådet?

KANDIDATPROGRAMMET I GLOBAL UTVECKLING

43

44

KANDIDATPROGRAMMET I GLOBAL UTVECKLING

Viktigt att veta
Behörighetskrav

Det finns fortlöpande krav för att läsa vid programmet. Du måste varje termin
klara minst 22,5 hp för att få fortsätta till nästa termins kurs. Dispens kan ges
av programmets studierektor vid särskilda omständigheter.
Varje delkurs har ett ordinarie tentamenstillfälle samt ett tillfälle för
omtentamen direkt efteråt. Dessutom erbjuds ett extra omtentamenstillfälle
nästa termin för varje delkurs.
För att börja programår 3 måste du ha klarat samtliga 60 hp i Global
utveckling från år 1 och minst 52,5 hp i dina breddningsämnen från år 2 i
programmet. (Saknar du dessa 7,5 hp måste du förstås ta dem senare för att få
din examen.)
För att registrera dig år 3 måste du kunna visa upp att du tagit dina poäng i
Global utveckling och i breddningsämnet vid registreringstillfället. Om du
tagit alla dina poäng på Stockholms universitet så finns det registrerat i Ladok,
men har du läst utomlands eller tagit poäng på ett annat universitet eller
högskola i Sverige under ditt breddningsår måste du ha med dig bevis på dina
högskolepoäng där.

Registrering

Du måste registrera dig inför varje ny terminskurs under hela
programutbildningen. Du registrerar dig veckan innan terminsstart.
Innan du registrerat dig nås du inte av Mondoutskick med kursinformation.
Utan registrering för kursen kan dina poäng heller inte rapporteras in i Ladok.
Registreringen kan göras på följande sätt:
1. Gör en webbregistrering via ditt universitetskonto som du aktiverar via
länken su.se/aktivera. För detta behöver du ha ett användarkonto på
www.antagning.se.
2. Besök Socialantropologiska institutionens studentexpedition i rum B621
(Södra huset, hus B, plan 6). Kom ihåg att ta med dig legitimation!
Studentexpeditionen är öppen måndag–torsdag kl. 13.00–15.00.

Ansökan

Som programstudent behöver du inte ansöka till programmets kurser år 1 och
3, bara registrera dig. Till breddningsårets kurser ansöker du som till vanliga
kurser vid Stockholms universitet. Du har som programstudent platsgaranti
vid programmets breddningskurser.
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Tentamen

För att kunna göra en tentamen måste du vara:
1. Registrerad på kursen (gäller även vid extra omtentamen under ny termin,
se nedan).
2. Anmäld till tentamen om skrivningarna är anonyma.
Utöver detta ska du infinna dig i tid för skrivningen/inlämningen och kunna
visa legitimation, alternativt lämna in hemtentamen i tid på Mondo.
För den som underkänns erbjuds ett omtentamenstillfälle direkt efter det
första tentamenstillfället. Förutom dessa tillfällen erbjuds ett extra
omtentamenstillfälle nästa termin. Du måste själv kontakta ansvarig lärare för
att få information om datum, anmälningsvillkor etc. för detta tillfälle.
Observera att för att kunna göra omtentamen under annan termin än den du
först följde, måste du igen registrera dig för denna terminskurs (t.ex. Global
utveckling I; det är inga problem att göra det trots att du samtidigt läser en
annan terminskurs).

Studieuppehåll eller studieavbrott?
Studieuppehåll
Om du som student behöver göra
uppehåll i dina studier under en eller
flera terminer kan du bibehålla din plats
i programmet om du har vad som
klassas som giltigt skäl, t.ex. sjukdom,
föräldraledighet eller
militärtjänstgöring. Skälet måste även
styrkas med ett giltigt intyg. Ansök då
om studieuppehåll hos studierektor för
Global utveckling. Du har då rätt att
återuppta dina programstudier efter
ditt studieuppehåll. Kontakta inför
terminsstart studierektor och meddela
att du vill påbörja dina studier igen.
Studieavbrott
Om du av någon anledning vill avbryta
dina programstudier måste du meddela
studierektor för Global utveckling.

Kontakta också studentexpeditionen vid
Socialantropologiska institutionen,
socant@socant.su.se, ange vilken kurs
du vill avbryta och ditt personnummer
så får du en bekräftelse när avbrottet är
registrerat. Om du har studiemedel ska
du även anmäla studieavbrottet till
CSN.
Om du avbryter dina programstudier
(och inte har ansökt om och fått beviljat
ett studieuppehåll p.g.a. t.ex. sjukdom),
har du ingen garanterad rätt att senare
återuppta dina programstudier. Du
behöver då kontakta studierektor för
Global utveckling för att se om det finns
plats inom programmet. Vanligen finns
lediga platser efter den första terminen.
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Studentstöd vid Stockholms universitet

Studentservice: I Infocenter, som ligger på entréplan i Studenthuset, kan du få
svar på frågor som rör antagning, högskoleprov, utbytesstudier, examen,
studieintyg och allmänna frågor. Se www.su.se/utbildning/studentservice.
Studie- och språkverkstaden finns till för att stötta dig som är student med din
studieteknik och ditt akademiska skrivande. Hitta via länken ovan.
SUB, Stockholms universitetsbibliotek, har några ex av alla kursböcker. Där
kan du även söka andra böcker och artiklar, skriva ut texter och få olika
former av assistans.

Examen

När du är klar med dina programstudier och vill ta ut en examen ska du
ansöka om att få ett examensbevis genom Stockholms universitets centrala
system. Ansökan görs på webben via Mina studier. Av examensbeviset
framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på
kurserna och vilket datum de avslutades. Kurser som i sin helhet har
tillgodoräknats från andra universitet redovisas utan angivande av betyg.
Examensbeviset är på både svenska och engelska. Läs mer på programmets
egen webbsida.
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Inspark för kandidatstudenterna, alla
foton denna sida: Tove Dahllöf

Engagera dig i studentrådet!
Vi, Studentrådet för Global utveckling, utgör den viktigaste länken
mellan programmets studenter och dess ledningsgrupp samt med
värdinstitutionen Socialantropologiska institutionen. Vi för en
kontinuerlig dialog med programansvariga med målsättningen att
framföra studenternas synpunkter och stärka programmet.
Vi arbetar även aktivt med alltifrån arbetsmarknadsdagar till studentpubar
och programträffar med målet att dels skapa mervärde för studenterna, dels
stärka kontakten mellan årskurserna och alumninätverket.
Alla som på något sätt vill engagera sig i studentrådet är varmt välkomna att
bidra med förslag och idéer. Kom mer än gärna förbi på nästa möte så bjuder
vi på kaffe och kaka!
Du hittar oss på Facebook.
Maila oss gärna: studentradetgu@gmail.com
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Information och kontakt
www.socant.su.se/global-utveckling
Studierektor och koordinator för
Global utveckling
Heidi Moksnes
Rum: B686
E-post: heidi.moksnes@socant.su.se

Studentexpeditionen vid
Socialantropologiska
institutionen (för registrering
varje termin)
Anna-Karin Olsson
Rum: B621
E-post: socant@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 77
Telefontid: mån–tors,
kl. 14.00–15.00
Mottagningstid: mån–tors,
kl. 13.00–15.00

Studievägledning för
övergripande programfrågor
(inkl. stöd vid funktionshinder)
Marie Larsson
Rum: B678
E-post: studievagledare@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 76
Telefontid: tisdag kl. 13.00-14.00
och onsdag kl. 11.00-12.00
Mottagningstid: tisdag kl.
9.00-12.00 och onsdag kl.
13.00-16.00

För frågor som rör resp. delkurs,
kontakta lärare eller
studentexpedition vid den
kursansvariga institutionen.

facebook.com/stockholmsuniversitet
linkedin.com/groups/12051506 (Stockholm University
Global Development Alumni Network)

