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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-05-12 och
senast reviderad 2016-11-15 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2016-11-15, vårterminen 2017.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier
Inplacering

Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogrammet i Globala studier
(S1GLS)
Huvudområde

Fördjupning

Globala studier

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs
att sökanden har genomgått tidigare kurser inom kandidatprogrammet i globala studier
eller har motsvarande kunskaper (dvs kurserna globala utmaningar, 15 hp; ekonomi,
makt och kultur, 15hp ; samt perspektiv på rättvisa, makt och hållbar global utveckling,
15 hp); av dessa sammanlagt 45 hp måste studenten ha fullgjort minst 30 hp med lägst
betyget godkänd.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• redogöra för olika politiska, sociala, ekonomiska och kulturella förhållningssätt till
och reaktioner på globala utmaningar;
Färdigheter och förmåga

• redogöra för och analysera strategier som på olika nivåer kan producera lösningar
på globala problem relaterade till rättvisa, makt och hållbar utveckling;
• teoretiskt fördjupat kunna analysera, problematisera och dekonstruera de tankar,
ideologier och begreppsvärldar som manifesteras och materialiseras i dessa svar på
globala utmaningar;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt utvärdera och problematisera effekter av dessa strategier, förhållningssätt
och reaktioner på institutioner, maktförhållanden och/eller ekologiska system.
Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att hållbar utveckling utgör kursens
huvudsakliga fokus. Minst ett av kursens lärandemål visar tydligt att kursens innehåll
uppfyller minst ett av Göteborgs universitets kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Under denna kurs studerar vi tematiskt aktuella svar på de globala utmaningarna mot
en rättvis och hållbar global utveckling. Dessa svar kan vara nya principer för
internationell handel, lokalt och globalt miljöarbete, olika ekonomiska
organisationsformer, demokratiseringsprocesser, nya former för freds- och
säkerhetsarbete, eller dylikt. Valet av teman som behandlas under kursen kommer att
skifta i syfte att förankra undervisningen i aktuella manifestationer av olika globala
utmaningar. Under varje tema studerar vi både formella institutionella svar, och
kritiska/alternativa svar med hjälp av kunskaper från programmets tidigare kurser, i
dialog med aktuell forskning inom IGS. Syftet med kursen är att studenterna skall lära
sig formerna för hur olika aktörer och institutioner bearbetar och förhåller sig till
globala utmaningar inom programmets fält.

Former för undervisning

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, självstudier och
individuella skrivuppgifter.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
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Former för bedömning

Examination genomförs i form av individuell skriftlig tentamen, två gruppövningar och
en individuell inlämningsuppgift.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd krävs att studenten uppnår 51% av de totala poäng som kan
erhållas för gruppuppgifterna, inlämningsuppgiften och hemtentamen, samt för
medverkan i dessa tillhörande seminarier. För betyget Väl Godkänd krävs att studenten
uppnår sammanlagt minst 80% av möjliga totalpoäng.
Kursvärdering

Kursvärdering kommer att genomföras muntligt och skriftligt.
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