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Kandidatexamen i humanvetenskapligt ämne samt Engelska 6 eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
7102

Benämning
Latinamerikanska idétraditioner

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

De dominerande idétraditioner som har uppstått och/eller utvecklats i Latinamerika har ofta en stark koppling
till de maktstrukturer som präglat regionen alltsedan det första mötet mellan urbefolkningarna och de
europeiska kolonisatörerna. Kursen fokuserar på de idéer och teorier som försöker förklara den
grundläggande och ofta svåra samexistensen mellan sociala grupper i en samhällshierarki präglad av stora
klass-, ras-, etnicitets- och genusbaserade ojämlikheter. Dessutom analyseras idéer och teorier som relaterar
dessa relationer till globala maktstrukturer. Kursen inkluderar bidrag från några av de mest framstående
latinamerikanska tänkarna, inom områden som politik, sociologi, ekonomi och pedagogik, men belyser även
idétraditioner som har importerats utifrån och stöpts om i en latinamerikansk form. Kursen syftar till att skapa
en historiskt förankrad förståelse av de idéer som varit framträdande i regionen, samt även till att öka
kännedomen om den sociala, ekonomiska och politiska kontext som givit dem dess näring.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera de mest inflytelserika idéer och teorier som har utvecklats i och/eller anpassats till
Latinamerika;
- beskriva och analysera den sociala, ekonomiska och politiska kontext inom vilken dessa idéer och teorier
har utvecklats och anpassats;
- kritiskt analysera de dominerande idétraditionernas evolution fram till våra dagar.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Sidan 1/3

Undervisningen sker på engelska.
Undervisningen sker på campus eller på distans (webbaserad undervisning med lektioner i realtid) enligt
angivelse för respektive tillfälle för kursen, och består av föreläsningar och seminarier.
Kursen kan vissa terminer erbjudas som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinatorn
vid minst ett tillfälle samt ha mejlkontakt. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för
terminen hänvisas till institutionens hemsida. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
- Muntliga redovisningar.
- Hemtentamen.
Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett
alternativt sätt.
b)Betygsskala
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx= Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
c) Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
d) Slutbetyg
För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
e) Underkännande
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande prov om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom
ska göras till institutionsstyrelsen.
f) Kompletteringsuppgifter
Möjlighet finns till komplettering av betyget Fx upp till godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter
att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betygen C-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
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

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.su.se/romklass
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Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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