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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:
l

l

Utbildning på grundnivå, minst 120 hp i freds och utvecklingsstudier eller annat
för kursen relevant ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller ekonomi
Engelska B

Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
l
l

l

l

redogöra för och analysera utvecklingsbegreppets historiska utveckling,
redogöra för och applicera olika sätt att mäta och analysera fattigdom, ojämlikhet
och utveckling,
redogöra för, analysera och värdera olika normativa ställningstaganden i den
aktuella debatten om internationellt utvecklingssamarbete, dess effektivitet och
framtida inriktning, och
identifiera och analysera de teoretiska grunderna för olika policyinriktningar
förande internationellt utvecklingssamarbete.

Innehåll
I kursen behandlas olika aspekter av främst ekonomisk utvecklingsteori. Ämnen som
diskuteras är (i) ekonomiska, och i viss mån politiska, teorier som formar vår syn på
utveckling (ii) förhållandet mellan enskilda politikområden, såsom utbildning, hälsovård
och jordbrukspolitik och utveckling, (iii) utvecklingsländer i den internationella
arbetsdelningen, (iv) gender och utveckling, och (v) olika dimensioner av hållbar
utveckling.
Kursen består av föreläsningar samt seminarier/övningsuppgifter som syftar till att

I kursen behandlas olika aspekter av främst ekonomisk utvecklingsteori. Ämnen som
diskuteras är (i) ekonomiska, och i viss mån politiska, teorier som formar vår syn på
utveckling (ii) förhållandet mellan enskilda politikområden, såsom utbildning, hälsovård
och jordbrukspolitik och utveckling, (iii) utvecklingsländer i den internationella
arbetsdelningen, (iv) gender och utveckling, och (v) olika dimensioner av hållbar
utveckling.
Kursen består av föreläsningar samt seminarier/övningsuppgifter som syftar till att
tillämpa ekonomiska teorier och analysmetoder i utvecklingsprocessen. I kursen
diskuteras kritiskt den traditionella grunden för ekonomisk teori mot bakgrund av
utvecklingsstrategier, internationella handelsförbindelser, investeringar och relationer,
landsbygdsutveckling, urbanisering och fattigdom. Utifrån dessa förhållande diskuterar vi
effekterna av och möjliga strategier/policies för en uthållig utveckling i bred bemärkelse.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten 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
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination.
För studerande som ej blivit godkänd (dvs. erhållit betyget F) vid ordinarie provtillfälle
anordnas förnyad prövning i nära anslutning till ordinarie prov.
De studerande examineras genom två inlämningsuppgifter och seminarier.

Kursvärdering
Kursutvärdering sker genom samtal med de studerande under kursens gång samt genom
skriftliga utvärderingar. Sammanställningen av tidigare kursvärderingar finns arkiverade
hos ämnesansvarig. Resultatet återkopplas till de studerande.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 4FU402

Övrigt
Ges inom magisterprogrammet i Freds och utvecklingsarbete och som fristående kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur
CurrieAlder, Bruce; Kanbur, Ravi; Malone, David M.; Medhora; Rohinton, eds (2014)
International Development. Ideas, Experience and Prospects. Oxford: Oxford
University Press. 943 sidor. (Eller senare upplagor)
Todaro, Michael; Smith, Steven (2015) Economic Development. Boston: Addison
Wesley. 830 sidor. (Eller senare upplagor)

