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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Global utveckling I, 30 hp eller motsvarande. Minst 22,5 hp ska vara godkända vid registreringstillfället.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

Högskolepoäng

B100

Utvecklingsteori och praktik

7.5

B500

Staden i världen

7.5

B600

Säkerhet, konflikt och utveckling

7.5

B700

Projektarbete: Miljö och utveckling

7.5

Kursens innehåll

Kursen bygger vidare på Global utveckling I och ger fördjupade kunskaper i några centrala och aktuella
ämnesområden inom global utveckling. Kursen består av fyra delkurser.
Den första delkursen, Utvecklingsteori och praktik, erbjuder ett historiskt perspektiv på
utvecklingsdiskurserna, dvs. hur idéer om utveckling och utvecklingspraktiker har vuxit fram efter 1945 och
på hur synen på utveckling och praktiker har förändrats över tid. Kursen behandlar också hur olika
utvecklingsteorier omsatts i praktiker, hur vi kan förstå utvecklingspraktiker och hur utvecklingspraktiker
färgats av teoretiska antaganden om utveckling. Vidare ger kursen studenterna verktyg att värdera begreppet
utveckling och även biståndspraktiken ur ett kritiskt perspektiv.
Den andra delkursen, Staden i världen, 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
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städer i både i det Globala Syd och Nord.
Den tredje delkursen, Säkerhet, konflikt och utveckling, 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.
Den fjärde delkursen, Projektarbete: miljö och utveckling, 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 studenterna övar sig 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 studenterna bekantar sig med olika
aspekter av miljövård och de kopplingar som kan göras till begreppet "utveckling". I den avlutande
skrivövningen väljs en konkret frågeställning inom miljö och utveckling som sen relateras till både
delkursens tema om miljö liksom till övriga delkursers litteratur om global utveckling.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen med godkänt resultat förväntas studenten kunna:
* använda begrepp och fackspråk inom global utveckling;
* formulera frågor på centrala områden inom global utveckling;
* överblicka utvecklingsteorier och praktiker;
* diskutera och redogöra för en serie kunskapsområden inom ämnet samt för deras historiska
utveckling;
* författa akademiska texter i 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

Kursen får ej heller tillgodoräknas samtidigt med sådan kurs vid annan högskoleenhet, vars innehåll helt
eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
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Övrigt

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

Kurslitteraturen presenteras på Socialantropologiska institutionens hemsida www.socant.su.se
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