Ekonomihögskolan

EOSE02, Ekonomi och samhälle: Kolonialism och förändring i
Afrika, Asien och Latinamerika, 7,5 högskolepoäng
Economy and Society: Colonialism and Economic Change in Africa,
Asia and Latin America, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2018-06-12 att gälla från och med 2019-01-01, vårterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk på första terminen på kandidatprogrammet Ekonomi och
samhälle.

Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomi och samhälle

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Det övergripande kursmålet är att i ett historiskt perspektiv diskutera nutida
utvecklingsproblem samt utvecklingens drivkrafter och villkor i Syd med fokus på
globalisering och kolonialism. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om förkoloniala ekonomier och samhällsstrukturer i Afrika, Asien
och Latinamerika
• visa kunskap och förståelse kring effekterna av kolonialism i ett globalt perspektiv
under tidsperioden 1500-1945
• visa kunskap om lämpliga metoder för att studera effekterna av kolonialism i ett
globalt perspektiv under tidsperioden 1500-1945
• visa prov på kännedom om aktuella forskningsfrågor kring effekterna av
kolonialism
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Färdighet och förmåga
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information
rörande förkoloniala samhällen
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information
rörande effekter av kolonialism under tidsperioden 1500-1945
• visa förmåga att självständigt lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att i studien av effekterna av kolonialism göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den
används,
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper och att utveckla sin
kompetens

Kursens innehåll
Kursen syftar till att förstå rötterna till dagens utvecklingsproblem i ett längre
tidsperspektiv. Fokus ligger på ekonomisk förändring i Syd under tidsperioden 15001945. Kursen har ett komparativt anslag där jämförelser görs mellan olika länder i
Afrika, Asien och Latinamerika. Aktuella utvecklingsfrågor ramas därmed in av
historiska processer som imperialism, självständighetsrörelser, nationsbyggande och
omvandlingsförlopp där såväl utvecklingsbefrämjande som hämmande villkor
analyseras. Dessa förlopp sätts i ett sydperspektiv där de kolonialiserade inte endast
ses som offer utan snarare som aktiva deltagare i processen och där även förkoloniala
samhällsstrukturer beaktas. I kursen granskas även nationella, regionala och lokala
utvecklingsprocesser utifrån ett långsiktigt institutionellt perspektiv. I detta
sammanhang betonas särskilt fördelningsmönster inklusive genusaspekter. Här
diskuteras också diversifiering inom och utom jordbruket, gränsöverskridande
migrations- och urbaniseringsprocesser samt den globala arbetsfördelningen.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Kursens examination
Examination sker i form av skriftliga hemuppgifter, seminariepresentationer och
diskussioner. Vid examinationen kan det förekomma inslag som bygger på
undervisningen och inte enbart på kurslitteraturen
Universitetet ser allvarligt på plagiat. Försök till plagiat, eller annat fusk kommer att
anmälas till universitetets disciplinnämnd. Påföljden kan vara kortare eller längre
avstängning från universitetet.
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Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala UA med
bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen U för
icke godkända resultat.
A: Utmärkt
B: Mycket bra
C: Bra
D: Tillfredsställande
E: Tillräckligt
U: Otillräckligt
Betyg (Benämning) Karakteristik
A (Utmärkt). Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra). Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra). Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans,
analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande). Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt). Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt). Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre.
Student som ej uppnått betyget A-E har, om kursen examineras med salstentamen,
rätt till omtentamen där studenten bedöms enligt samma kriterier som vid ordinarie
examinationstillfälle. I de fall då examinationen sker med hemuppgifter gäller att
uppgifter som lämnas in efter överenskommen tidpunkt behandlas på något av
följande sätt: a) en ny hemuppgift delas ut, vilken bedöms enligt samma kriterier som
vid ordinarie examination, b) den inlämnade uppgiften behandlas men riskerar
poängavdrag för sen inlämning såvida studenten inte kan påvisa speciella skäl till
förseningen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Styr 2018/304

4/ 5

Övrigt
Antagna till kandidatprogrammet Ekonomi och samhälle är behöriga att läsa kursen.
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Prov/moment för kursen EOSE02, Ekonomi och samhälle: Kolonialism och
förändring i Afrika, Asien och Latinamerika
Gäller från H19
1901 Kolonialism och förändring i Afrika, Asien och Latinamerika, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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