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De nordamerikanska indianernas historia I

Högskolepoäng
10

Kursens innehåll

Kursen ger en kronologisk översikt över Nordamerikas indianers historia från den europeiska kolonisationens
början till ca.1890. Den behandlar också den indianska historien utifrån ett flertal olika tematiska perspektiv
där politiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter på indiansk historia diskuteras.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna:
redogöra för de stora dragen i Nordamerikas indianers historiska utveckling, identifiera och diskutera relevanta
orsakssammanhang i den historiska utvecklingen, diskutera och analysera kursens utvalda teman utifrån olika
synpunkter och perspektiv samt anlägga ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier eller i annan form som kursansvarig lärare
bestämmer. Undervisningens form och omfattning kan anpassas till antalet studenter på kursen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom hemskrivning och /eller kortare muntliga och skriftliga redovisningar samt
seminariediskussion.
b. Betygssättning på hela kursen sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
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A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. Vid underkännande av prov gäller att studerande som fått betyget Fx eller F har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå
förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att därefter en gång
per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande
begränsningarna, se d. ovan.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen omfattar vetenskaplig historisk litteratur. Den omfattar totalt cirka 1.650 sidor. Kurslitteraturen
redovisas i bilaga till beslutsprotokollet.
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