INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

US1111 Utvecklingsstudier: Perspektiv och problemområden, 15
högskolepoäng
Development Studies: Perspectives and Problems, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-01 och
senast reviderad 2018-06-20 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för globala studier
Inplacering

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

Fördjupning

Globala utvecklingsstudier

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för relevanta teorier och problem inom ämnet gobala utvecklingsstudier
och problematisera utvecklingsbegreppet;
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• beskriva utvecklingsbegreppets idéhistoriska utveckling och koppling till betydande
historiska skeenden;
• identifiera viktiga aktörer, institutioner och regelverk för utvecklingsfrågor, deras
framväxt, samt hur de interagerar;
• diskutera aktuella utvecklingsfrågor och centrala problemområden inom ämnet
globala utvecklingsstudier;
Färdighet och förmåga
• skriftligt formulera och motivera olika ståndpunkter i aktuella utvecklingsfrågor;
• söka, källkritiskt värdera och referera till material och information av relevans för
globala utvecklingsstudier;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kontextualisera tidigare och nuvarande utvecklingsteorier och –strategier;
• självständigt diskutera aktuella utvecklingsfrågor och centrala problemområden
inom ämnet;
• kritiskt värdera inlägg i den aktuella utvecklingsdebatten.
Innehåll

Kursen ger en introduktion till utvecklingsstudier som akademisk disciplin. Ämnet
presenteras genom att fokusera på utvecklingsbegreppet och dess idéhistoria, liksom den
historiska framväxten av olika utvecklingsteorier och strategier. Utvecklingsstudiers
idéhistoria vävs samman med viktiga historiska skeenden såsom nationalstatens och
utvecklingssamarbetets framväxt och förändring. Kolonialismens, den koloniala
frigörelseprocessens och postkolonialismens betydelse för dagens utvecklingsdebatt
uppmärksammas särskilt. Centrala begrepp med relevans för utvecklingsstudier, såsom
fattigdom, tillväxt, säkerhet, samhällsstyrning och hållbarhet, diskuteras. Centrala
problemområden och aktuella utvecklingsfrågor presenteras och problematiseras.
Trender i det internationella utvecklingssamarbetets mål, motiv och inriktning
presenteras översiktligt och diskuteras. Härvidlag betonas särskilt internationella
institutioner såsom FN, Internationella valutafonden och Världsbanken, och deras roll i
samhällsutvecklingen.

Former för undervisning

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier och övningar.
Undervisningsspråk: svenska
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Former för bedömning

Kursen examineras individuellt i form av en saltentamen, grupparbeten och en
individuell hemtentamen.
Antalet examinationstillfällen på kursen kan av resursskäl begränsas till, som minst 5
tillfällen för varje enskilt moment.
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).
Momenten för grupparbete och salstentamen examineras med betygsgraderna
Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För att erhålla betyget Godkänd (G) på kursen krävs minst godkänt resultat på samtliga
examinationsmoment. För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs,
utöver kraven för betyget Godkänt, väl godkänt resultat på individuell hemtentamen.
Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studerandes synpunkter på kursen systematiskt och
regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingarna i olika former ligger till
grund för kursens utformning. Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg
skall förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter
som skall påbörja kursen.
Övrigt

Engelskspråkig litteratur används. Enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma.
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