Samhällsvetenskapliga fakulteten

SGED11, Samhällsgeografi: Afrikas aktuella
utvecklingsgeografi I, 15 högskolepoäng
Human Geography: The Contemporary Geography of African
Development I, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi 2016-12-06 att gälla från och med 2017-03-15, höstterminen
2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Samhällsgeografi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Kursen ges som fristående kurs.

Kunskap och förståelse
•
•
•
•
•
•

visa grundläggande kunskap om Afrikas geografi,
visa kunskap om postkoloniala perspektiv på Afrikas historia,
visa kunskap om landsbygds- och jordbruksutvecklingen i Afrika,
visa kunskap om Afrikas nya position i den globala ekonomin,
visa kunskap om strategier för fattigdomsbekämpning i Afrika och dess resultat,
visa grundläggande kunskap om Afrikas nuvarande utveckling,

Färdighet och förmåga
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• visa förmåga att analysera kontinentens olika socioekonomiska och demografiska
utvecklingslinjer,
• visa förmåga att identifiera och förstå de olika ekonomiska strategierna och
handelssystemen på kontinenten,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att kritiskt analysera kontinentens historiska bakgrund,
• visa förmåga att kritiskt granska texter, såväl vetenskapliga texter som
massmediala, som relaterar till kursens innehåll.

Kursens innehåll
Kursen ger en introduktion till samtida geografiska perspektiv på utvecklingen i
Afrika. Kursens ger vidare en orientering i den socioekonomiska mångfalden i Afrika,
och i synnerhet den nuvarande situationen, samt belyser såväl problem som
möjligheter på kontinenten. Under kursen behandlas frågor rörande geografi, historia,
samhälle, politik och ekonomi. Detta görs genom att presentera och återge
kontinenten och dess historia ur olika perspektiv, såsom ett postkolonialt afrikanskt
perspektiv.
Den första delen är en allmän introduktion till Afrikas geografi och dess relation till
kontinentens socio-ekonomiska utvecklingen. Den andra delen presenterar de
afrikanska ekonomierna och dess utveckling sedan 1980. Kursen betonar Afrikas
nuvarande roll i den globala ekonomin och dess relation till de växande asiatiska
ekonomierna. Den sista delen introducerar Afrikas jordbruksutveckling och
matsäkerhetens problematik.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ger
övergripande perspektiv på Afrikas utveckling och dess variation i tid och rum.
I seminarierna ingår kritisk diskussion av kurslitteraturen och reflektioner över olika
sätt att förstå Afrikas utveckling. Studenterna förväntas ha läst och reflekterat över
kurslitteraturen inför föreläsningarna och att komma förberedda för aktiv
medverkan på seminarierna.
Deltagande i seminarierna är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett skriftligt hemprov och fyra muntliga och skriftliga
seminarieuppgifter.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller
upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter
erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E har studenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C
har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett mycket bra
resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Från betygsskalan ovan undantas två av de skriftliga och muntliga
seminarieuppgifterna. Som betyg för dessa moment används någon av
beteckningarna Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd har studenten visat
ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt
resultat.
Det sammanvägda kursbetyget avgörs av studentens resultat på den skriftliga
hemtentamen (viktas 60%) och två av de skriftliga och muntliga seminarieuppgifterna
(viktas 40%). Sammanvägningen av betygen på momenten till ett helkursbetyg
bygger på en ”matematisk” modell där först bokstavsbetygen översätts enligt
följande: A=5,0; B=4,0; C=3,5; D=3,0 och E=2,5 och medelvärde för
examinationsmomenten sedan beräknas. Avrundning sker neråt, med undantag för
betyget A där resultat 4,5 och över avrundas till A.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen med SGED01, The Contemporary Geography of
African Development I (15 högskolepoäng) eller SGED05, Samhällsgeografi: Afrikas
aktuella utvecklingsgeografi I (15 högskolepoäng) .
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Prov/moment för kursen SGED11, Samhällsgeografi: Afrikas aktuella
utvecklingsgeografi I
Gäller från H17
1601 Afrikas aktuella utvecklingsgeografi I, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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