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Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
S107

Benämning
Hållbar utveckling i en ojämlik region

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att analysera relationen mellan miljö och utveckling och dess sociala konsekvenser i
Latinamerika. Kursen behandlar temat hållbar utveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och tar upp
exempel från lokala, nationella och globala nivåer. Kursen diskuterar nyttjandet av naturresurser och
konsekvensen av detta för både miljö och samhälle. Begrepp såsom 'extraktivism' och 'neoextraktivism' står i
fokus. En annan aspekt gäller frågan om utveckling, dvs idéer och politik syftande till att förbättra
levnadsstandarden för medborgarna i regionen. Kursen analyserar utveckling och miljö, dess gemensamma
nämnare, samt motsättningarna mellan välfärd, tillväxt och hållbara system. Dessutom ges en tillbakablick på
frågan om Latinamerikas position som en viktig råvaruexportör inom den internationella arbetsdelningen.
Kursen diskuterar exempelvis gruvdrift och expanderande agrar monokultivering och analyserar vad dessa
näringar innebär för människa och miljö. Därutöver analyseras demografiska och migratoriska förändringar,
samt framväxten av politiska och sociala rörelser som är länkade till miljöfrågor.
Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten kunna:
- förstå och redogöra för relationen mellan miljö och utveckling i Latinamerika och Karibien,
- redogöra för konsekvenser av naturresursexploatering under olika tidsperioder, och
- redogöra för sociala spänningar som är relaterade till ekosystemfrågor, samt nationella, regionala och
globala kopplingar kring detta.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier och föreläsningar.
Vissa obligatoriska moment kan ingå i kursen.
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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) Kursen examineras genom 2-5 skriftliga inlämningsuppgifter.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg.
b) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx= Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få godkänt betyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga inlämningsuppgifter, samt
fullgjorda obligatoriska uppgifter
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
e) Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
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.
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.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx medges ej på denna kurs.
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 ingå 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
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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