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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/ Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

A100 Global utveckling – en introduktion 7.5

A200 Globaliseringens rötter och samtid 7.5

A500 Politiska instituioner och demokratisering 7.5

A600 Motstånd och kollektiv organisering 7.5

Kursens innehåll

Kursen ingår i kandidatprogrammet i global utveckling. Kursen är indelad i fyra delkurser på 7,5 hp. Den
första delkursen, Global utveckling – en introduktion, placerar ämnet i skärningspunkten mellan
globaliserings- och utvecklingsstudier. Kritiska utvecklingsfrågor såsom miljö och hållbarhet, fattigdom och
ojämlikhet, och samhällstyre 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.

Den andra delkursen, Globaliseringens rötter och samtid, 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.

Den tredje delkursen, Politiska institutioner och demokratisering, 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 form av organisering i civilsamhället och deras relation till
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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.

Den fjärde delkursen Motstånd och kollektiv organisering 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.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen med godkänt resultat förväntas studenten kunna: 
* centrala begrepp inom global utveckling;
* redogöra för centrala frågor inom global utveckling;
* identifiera ett problem och frågeställning inom global utveckling;
* författa kortare sammanhängande texter om global utveckling.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda seminarier samt studieuppgifter i grupp och enskilt.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras på följande vis: 
Kunskapskontrollen sker normalt vid slutet av varje delkurs, oftast i form av hemskrivning eller salsskrivning.
Även övningsuppgifter som examineras kan förekomma. Den enskilde läraren kan bestämma att
undervisningen eller viss del av undervisningen ska vara obligatorisk för de studerande. Tentamensfrågor och
uppgifter får besvaras på svenska eller engelska. 

Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F). På delkurser som examineras genom
hemtentamen eller självständigt arbete kan komplettering av examensuppgiften medges om studentens arbete
ligger nära gränser för godkänt, Fx. Observera att komplettering endast kan medges under förutsättning att
information om detta återfinns i studiehandledningen för den aktuella kursen. Komplettering medges aldrig
för salsskrivning. Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fem ytterligare
prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E
enligt den sjugradiga skalan.

Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som
fått betyget Fx eller F på prov två gånger på samma kurs av en examinator har rätt att begära att en annan
examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till socialantropologiska
institutionsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst tre gånger under en
tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Med
prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar.

Begränsningar

Global utveckling I får ej tillgodoräknas i högskoleexamen samtidigt med Den globala utvecklingens politik
(SV100G). Kursen får ej heller tillgodoräknas samtidigt med sådan kurs vid annan högskoleenhet, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Global utveckling I ges på socialantropologiska institutionen i samarbete med ekonomisk historiska
institutionen, kulturgeografiska institutionen och statsvetenskapliga institutionen. Den första delkursen ges av
socialantropologiska institutionen; för den andra delkursen av ekonomisk historiska institutionen; den tredje
delkursen av statsvetenskapliga institutionen; och den fjärde delkursen av kulturgeografiska institutionen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen presenteras under Global utveckling på Socialantropologiska institutionens hemsida
www.socant.su.se
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