Vill du veta mer om afrikanska
samhällen och kulturer?

Kursen ger grundläggande kunskaper i afrikanistik och en bred introduktion till afrikanska
samhällen, länder och diaspora, och ges i nära samarbete med Forum för Afrikastudier.

Afrikanistik, Uppsala universitet, 30hp, heltid, dagtid, svenska, vt 2019
•
•
•
•

Tvärvetenskap och specialisering, breda perspektiv och fördjupade insikter
Varierat lärande: föreläsningar, seminarier, filmvisningar, studiebesök, workshops
Kunskap om och förståelse för Afrikas mångfald
Kunniga, engagerade lärare, forskare och kulturarbetare

Vill du veta mer?
www.antro.uu.se
Anmälan: www.antagning.se
Anmälningskod: 52000

www.afrikastudier.uu.se

Afrikanistik, baskurs, 30 hp
Kursens mål är ge grundläggande kunskaper inom ämnet afrikansitik (eller afrikastudier) och dess
teoretiska och metodiska utgångspunkter. Den ger en humanistisk-samhällsvetenskaplig
introduktion till afrikanska samhällen och länder, inklusive den afrikanska diasporan. Kursen lyfter
även fram afro-svenska relationer, kopplingar och sammanhang. Genom att kombinera
tvärvetenskapliga perspektiv tillhandahåller kursen redskap för att analysera komplexa historiska
och samtida sammanhang.
•

•
•
•

Moment 1 ger en överblick av Afrikas historiska, kulturella och samhälleliga utveckling.
Teman som förkoloniala samhälls- och försörjningssystem, slaveri, kolonialism, och
självständighet, berörs av momentet med hjälp av antropologiska, arkeologiska och
historiska angreppssätt och insikter.
Moment 2 behandlar samtida afrikanska politiska, ekonomiska och kulturella
sammanhang. Här uppmärksammas frågor om post-kolonialitet och globalisering,
demokrati och utveckling. Ett särskilt viktigt tema är global hälsa.
Moment 3 introducerar afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande. Här
uppmärksammas och jämförs traditioner från olika kultur- och språkområden samt sociala
och politiska rörelser.
Moment 4 orienterar studenten till afro-svenska relationer i dåtid och nutid. Momentet
behandlar rasism och afrofobi, kultur och kulturskapande, samarbeten (forskning,
vänföreningar, bistånd), afrikanska förebilder och stereotyper och migration och diaspora.

Presidentvalskampanj i delat land, Mali
Segrar demokratin över våld och terrorism?

Uncle Ben-ris, Burkina Faso
Imperialismen på din tallrik?

Huvudlös Kwame Nkrumah, Ghana
Kuppen som störtade panafrikanismen?

Leninavenyn, Mocambique
Socialism i kapitalistisk praktik?

Solenergi, Burkina Faso
När ljuset kom till byn?

