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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

l

beskriva samtida politik, konflikter och postkonfliktutveckling i Afrika söder om
Sahara
analysera och redogöra för aktuella frågeställningar angående politik, konflikter
och postkonfliktutveckling i Afrika söder om Sahara
använda och relatera teorier i en empirisk analys, och kritiskt diskutera aktuella
vetenskapliga frågeställningar inom det samhällsvetenskapliga området angående
politik, konflikter och postkonfliktutveckling i Afrika söder om Sahara

Innehåll
Kursen ger en översikt av några av de utvecklingstrender och politiska utmaningar
dagens Afrika söder om Sahara står inför.
Kursen behandlar hur den samtida politiska utvecklingen och konfliktmönster har
formats av arvet från kolonismen, det kalla kriget och den globala utvecklingen, i
samspel med interna stats¬ och nationsbyggnadsprocesser, identitet, makt, styrelseskick
och demokratiseringsprocessens utmaningar. De sociala spänningar som uppstår i länder
som befinner sig mitt i en snabb transformation från agrara till moderna och urbana
samhällen belyses. Konflikter och metoder för att bygga postkonflikt samhällen
analyseras med hjälp av en flernivåmodell, inkluderande aktörer/processer på lokal,
regional, nationell och internationell nivå.Bistånd och biståndspolitik relaterade till politisk
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analyseras med hjälp av en flernivåmodell, inkluderande aktörer/processer på lokal,
regional, nationell och internationell nivå.Bistånd och biståndspolitik relaterade till politisk
utveckling och konflikter analyseras. Några aktuella fallstudier som berör aktuella
konflikter/utmaningar i nutida afrikansk politik undersöks, såsom det krympande politiska
utrymmet, politisering av religion/identitet, debatten kring naturresursutvinning, och
Kinas/BRIC ländernas ökande betydelse.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.
Obligatoriska sammankomster förekommer.

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.
Examination sker genom en inlämningsuppgift i kombination med muntlig presentation av
seminarieuppgift och aktivt deltagande på ett seminarium.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs skriftligt och
återkopplas till de studerande som gått kursen samt presenteras tillsammans med
eventuellt vidtagna åtgärder för de studerande nästa gång kursen ges.
Sammanställningen redovisas för aktuella institutionsorgan och för berört programråd,
samt arkiveras av kursansvarig institution.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 1FU140, 7,5 hp.
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