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Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 eller Engelska B,
Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6/A6).

Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
l
l

l
l
l

diskutera förhållandet mellan fred, konflikt och utveckling,
jämföra utvecklingsvärldens regionala perspektiv och deras plats i det
internationella systemet,
redogöra för och jämföra existerande teorier kring internationell politisk ekonomi,
förklara innebörden och policykonsekvenser av olika teorier för utveckling
diskutera hela cykeln av freds och säkerhetsinterventioner, från tidig varning till
fredsbevarande och fredsbyggande.

Delkurs 1 Fred och utveckling i en global värld 7,5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:
l
l

diskutera förhållandet mellan fred, konflikt och utveckling,
jämföra utvecklingsvärldens regionala perspektiv och deras plats i det
internationella systemet

Delkurs 2 Internationell politisk ekonomi 7,5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:
l

redogöra för och jämföra existerande teorier kring internationell politisk ekonomi.

Delkurs 2 Internationell politisk ekonomi 7,5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:
l

redogöra för och jämföra existerande teorier kring internationell politisk ekonomi.

Delkurs 3 Utvecklingens Politiska Ekonomi 7,5 högskolepoäng
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

förklara innebörden och policykonsekvenser av olika teorier för utveckling

Delkurs 4 Konflikt och fredsbyggande 7,5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:
l

diskutera hela cykeln av freds och säkerhetsinterventioner, från tidig varning till
fredsbevarande och fredsbyggande

Innehåll
Kursen består av fyra delkurser:
Delkurs 1 Fred och utveckling i en global värld 7,5 högskolepoäng
I första delkursen introduceras ämnets grunder, begrepp och historia, samt diskuterar
inledningsvis värdepremisser, världsbilder och kunskapssyn inom tvärvetenskaplig
forskning. Den inleds med en översiktlig diskussion om globala konfliktmönster och
utvecklingsperspektiv, och innehåller också en presentation av världssamhällets
framväxt och internationell politisk historia. Denna globala översikt kompletteras med
fördjupningar i historiska beskrivningar av Latinamerika, Asien och Afrika ifrån deras
regionala perspektiv.
Delkurs 2 Internationell politisk ekonomi 7,5 högskolepoäng
I delkursen ges de studerande en introduktion till de viktigaste teorierna inom
internationell politisk ekonomi, som är centrala studieområden inom fred och utveckling.
Under delkursen analyseras också politiska och ekonomiska aktörer och olika ansatser i
försöken att hantera den internationella politiska ekonomin. Bland annat studeras
utvecklingen av internationell handel, det internationella finansiella systemet,
arbetsdelning, ekonomisk utveckling och geopolitik. Vi belyser även globaliseringens
påverkan på det nuvarande globala politisk ekonomiska systemet och diskutera dess
framtida utveckling.
Delkurs 3 Utvecklingens Politiska Ekonomi 7,5 högskolepoäng
I delkursen diskuteras förutsättningarna för global utveckling. Delkursen tar sin
utgångspunkt i klassiska utvecklingsteorier och deras ekonomiska grundvalar, för att
sedan illustrera dessa med exempel från olika utvecklingsländer.
Delkurs 4 Konflikt och fredsbyggande 7,5 högskolepoäng
I kursen studeras de metoder och tekniker som används för att förebygga våldsamma
konflikter; återupprätta säkerhet och fred efter en våldsam konflikt har brutit ut. I kursen
studeras hela cykeln av fredsverksamhet som sträcker sig från tidig varning till
fredsbevarande, fredsbyggande och försoning och deras särskilda uppgifter inklusive
skydd av civilbefolkning, avväpning, demobilisering och återanpassning. I kursen
diskuteras också hur gender används för att analysera olika dimensioner av konfliket
samt alternativa metoder för att bygga fred.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att den
studerandes prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en studerande tillåts komplettera sin examination.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att den
studerandes prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en studerande tillåts komplettera sin examination.
För att få betyget Godkänd (E) på hela kursen krävs att alla delkurser är betygsatta med
betyg E eller högre. För att kunna sätta slutbetyg översätts AE till siffror där A är lika
med 5 och E lika med 1. Slutbetyget är resultatet av en sammanvägning av alla
delkursers betyg. För att få betyg A som slutbetyg behövs ett genomsnitt av minst 4,6,
för B 3,6, för C 2,6 och D 1,6. För att få betyg E måste alla kurser vara godkända med
minst E.
Delkurs 1 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och två
inlämningsuppgifter i grupp.
Delkurs 2 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och en
inlämningsuppgift i grupp.
Delkurs 3 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och två
inlämningsuppgifter i grupp och muntliga presentationer.
Delkurs 4 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och en
inlämningsuppgift i grupp.

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs kontinuerligt muntligt och/eller skriftligt under kursens gång.
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs
och arkiveras av institutionen. Resultatet återkopplas till de studerande som gått kursen,
samt presenteras tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder för studerande nästa
gång kursens ges. Kurvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 1FU122 Freds och utvecklingsstudier I, delkurs 1, 2
och 3 och 1FU201 Freds och utvecklingsstudier II, delkurs 3.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning Delkurs 1  Fred och utveckling i en global värld 7,5 hp
Marks, Robert (senaste upplagan). The Origins of the Modern World, Lanham:
Roman & Littlefield Publishers, (finns även på svenska) 160 sidor.
Vetenskapliga artiklar, c:a 200 sidor, tillkommer.
Litteraturförteckning Delkurs 2  Internationell politisk ekonomi 7,5 hp
O'Brien, Robert & Williams, Marc (senaste upplagan). Global Political Economy.
Evolution and Dynamics. Basingstoke: Palgrave, 430 sidor.
Vetenskapliga artiklar, c:a 200 sidor, tillkommer.
Litteraturförteckning Delkurs 3  Utvecklingens Politiska Ekonomi 7,5 hp
Brett, Edwin Allan (senaste upplagan) Reconstructing Development Theory.
International inequality, institutional reform and social emanicipation. London:
Palgrave Macmillan, 95 sidor. (Används också i delkurs 2.)
Burnell, Peter, Rakner, Lise & Randall, Vicky (senaste upplagan) Politics in the
developing world; Oxford; Oxford University Press, 45 sidor. (Används också i
delkurs 2.)
Todaro, Michael & Smith, Stephen C. (senaste upplagan) Economic Development.
Harlow: Pearson, 780 sidor.

Palgrave Macmillan, 95 sidor. (Används också i delkurs 2.)
Burnell, Peter, Rakner, Lise & Randall, Vicky (senaste upplagan) Politics in the
developing world; Oxford; Oxford University Press, 45 sidor. (Används också i
delkurs 2.)
Todaro, Michael & Smith, Stephen C. (senaste upplagan) Economic Development.
Harlow: Pearson, 780 sidor.
Litteraturförteckning Delkurs 4  Konflikt och fredsbyggande 7,5 hp
Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver & Woodhouse, Tom (senaste upplagan).
Contemporary Conflict Resolution. Cambridge: Polity, 300 sidor.
Vetenskapliga artiklar, c:a 200 sidor, tillkommer.

