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Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
S108

Benämning
Land, folk och makt i Latinamerika och Karibien

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen belyser människors kamp om land och relation till territorium i Latinamerika. Kursen tar avstamp i
förcolumbianska civilisationers relation mellan territorium, makt och kultur. Kursen analyserar därefter
uppbyggandet av koloniala strukturer, med fokus på kontinuiteter, hybridformer och de nya strukturer som nu
växer fram, allt detta med tyngdpunkt på relationen mellan geografi/territorium, samhälle och kulturella
uttryck. Samma tematik behandlas kring det nationalstatsbyggande som igångsattes efter den koloniala
perioden. Kursen identifierar element av kontinuitet och förändring i relation till frågor om territorium och
samhälle. Hur har olika former av urbanisering utformats? Hur förändras relationen mellan det urbana och
rurala, mellan centrum och periferier, i en nationell, regional och global kontext?
Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten kunna:
- förstå och redogöra för relationen mellan territorium och statsbildning i olika perioder av Latinamerikas
historia,
- redogöra för relationen mellan det rurala och urbana i olika perioder, och
- redogöra för hur sammanfallande och motsatta intressen mellan lokala och externa aktörer tar sig uttryck i
frågor om territoriell kontroll och kulturell tillhörighet.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier och föreläsningar.
Vissa obligatoriska moment kan ingå.
Undervisningen sker på engelska.
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Undervisningen sker på campus eller på distans enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. Distans
innebär i det här fallet nätbaserad distansundervisning med lektioner i realtid. Undervisningen 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.
Examination sker på engelska om inte annat medges av examinator.
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) 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) 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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