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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-03 och
senast reviderad 2015-06-16 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2015-06-17, höstterminen 2015.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier
Inplacering

Kursen är en övrig kurs som ges som fristående kurs på grundnivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogrammet i Globala studier
(S1GLS)
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• översiktligt redogöra för sociala, kulturella, ekonomiska och politiska orsakerna till
uppkomsten och fortlevnaden av handel med kulturföremål och/eller människor;
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Färdigheter och förmåga

• urskilja centrala etiska och legala aspekter på de olika leden i handeln med
kulturföremål och/eller människor;
• identifiera de viktigaste insatserna som görs (eller borde göras) på internationell och
svensk nivå för att motverka (il)legal handel med kulturföremål och/eller
människor;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• i dialog med andra kritiskt granska och diskutera de begrepp och perspektiv som
presenteras i kurslitteraturen;
• kritiskt analysera och självständigt reflektera över olika intressenters beskrivning av
och syn på handel med människor och/eller kulturföremål.
Innehåll

Kursen har följande grundläggande frågeställningar som utgångspunkt:
• Vilka är orsakerna till handel med kulturföremål och människohandel för sexuella
ändamål? Hur uppstår/skapas utbud och efterfrågan?
• Vilka aktörer och handlingar i kedjan säljare-mellanhand-köpare betraktas som
legala/illegala respektive socialt accepterade/socialt stigmatiserade? I vems ögon?
• Hur kan och bör handeln begränsas?
• Hur skapas samhällets bild och förståelse av handeln? Vilka röster dominerar i
debatten kring handeln?
Utifrån ovanstående frågor behandlar kursen olika former av trafficking det vill säga
handel som i ett eller flera led inbegriper illegal verksamhet och som resulterar i
exploatering av människor, natur eller kultur. Det huvudsakliga fokuset ligger på
människohandel för sexuella ändamål och handel med kulturföremål. Handeln med
respektive varukategori studeras huvudsakligen för sig, men ett jämförande perspektiv
anläggs vad det gäller övergripande strukturella orsaker till handelns uppkomst och
fortlevnad. Exempel hämtas både från Sverige och övriga världen. I kursen
exemplifieras och kontrasteras olika sätt att se på handeln med respektive varukategori.
Ett kritiskt förhållningssätt till olika intressenters beskrivning av och syn på handeln
utgör ett viktigt inslag på kursen.

Former för undervisning

Undervisningen sker i form av chattar, inlämningsuppgifter, och en skriftlig
hemtentamen, enligt lärarens anvisning. Kursen är en nätbaserad distanskurs.
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Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom aktivt deltagande i chattar, inlämning av kortare skriftliga
inlämningsuppgifter och en längre skriftlig hemtentamen, enligt lärares anvisningar.
Student som inte kan delta vid ett chattillfälle skall lämna in en skriftlig uppgift istället
där chattfrågorna diskuteras.
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).
Chattarna och de skriftliga inlämningsuppgifterna bedöms med betygen Underkänd
eller Godkänd. Hemtentamen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl
Godkänd. För slutbetyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på samtliga
examinerande moment, för slutbetyget Väl Godkänd på kursen krävs betyget Väl
Godkänd på hemtentamen samt betyget Godkänd på chattarna och de skriftliga
inlämningsuppgifterna.
Kursvärdering

Kursen utvärderas i sin helhet vid kursslut genom att studenten skriftligen får fylla i en
enkät kring frågor såsom kursadministration, undervisning, kurslitteratur, examination,
egen studieinsats, övriga kommentarer, samt förslag på förändringar inför nästa år.
Resultatet av kursutvärdering och rapport om föreslagna åtgärder återförs till
studenterna genom publicering på GUL.
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