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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-09-29 och
senast reviderad 2017-12-20 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2018-01-15, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier
Inplacering

Kursen är en kärnkurs på grundnivå som kan läsas som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogrammet i Globala studier
(S1GLS)
Huvudområde

Fördjupning

Latinamerikastudier

G1N, Grundnivå, endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Målet med kursen är att studenten ska kunna redogöra för och framställa huvuddragen
i Latinamerikas historia, kultur, ekonomi och internationella relationer. Efter avslutad
kurs ska studenten kunna visa förmåga att:
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Kunskap och förståelse

• identifiera, jämföra och förklara olika perspektiv på Latinamerika som region;
• sammanfatta Latinamerikas historia från förkoloniala samhällen till moderna tider
med hänseende på sociala och ekonomiska utvecklingstendenser samt den externa
påverkan från internationella aktörer;
• identifiera och redogöra för latinamerikansk kulturhistoria;
• sammanfatta och problematisera huvudlinjerna i nutida debatter om den
latinamerikanska utvecklingsdynamiken;
• redogöra för och diskutera olika processer och stormaktsintressen som har påverkat
Latinamerika från kolonisering till nutid;
Färdigheter och förmåga

• inom angivna tidsramar studera och söka relevant information som kan förklara
historiska, kulturella och ekonomiska förändringsprocesser i Latinamerika;
• muntligt och skriftligt, enskilt och i samarbete med andra, sammanfatta
huvuddragen i en vetenskaplig text;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• värdera olika informationskällor och teorier som beskriver Latinamerika som
region;
• kritiskt redogöra för olika teoretiska perspektiv inom studiet av Latinamerika.
Innehåll

Kursen ger en översiktlig kunskap om Latinamerikas historia, kultur, ekonomi och
internationella relationer med särskild hänsyn till genus, etnicitet och sociala
förhållanden.
Delkurser
1. Latinamerikas historia och kultur (Latin American history and culture)
Delkurs 1 börjar med att problematisera Latinamerika som region. Delkursen
behandlar Latinamerikas historia från de första befolkningsprocesserna fram till
nutid med hänseende på social, politisk och ekonomisk utveckling. Den ger en
överblick över regionens kulturhistoria, estetiska och kommunikativa aspekter på
det moderna samhället, med fokus på social tillhörighet och identitetsfrågor. Syftet
är att identifiera och analysera olika sociala aktörers roll i Latinamerikas kultur
samt relatera historiska processer till samtida förhållanden och skeenden.
2. Latinamerikas ekonomi och internationella relationer (Latin American economy and
international relations)
Delkurs 2 fokuserar på de ekonomiska och de internationella förhållanden som har
format Latinamerika sedan självständigheten fram till nutid. Kursen
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problematiserar med utgångspunkt i utvecklingsteorin ekonomiska och sociala
förhållanden och erfarenheter av regional integration i regionen. Vidare behandlar
delkursen översiktligt Latinamerikas ekonomiska och politiska relationer med olika
delar av världen: USA, Europa, Ryssland, Asien. Särskild hänsyn tas till de sociala
konsekvenserna av ekonomisk utveckling och den externa påverkan av olika
internationella aktörer.

Former för undervisning

Undervisningen på kursen sker genom föreläsningar och seminarier. På den nätbaserade
versionen av kursen sker undervisningen främst genom skriftliga uppgifter,
diskussionsforum och detaljerade läsanvisningar.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Kursen kan ges med kurstillfällen både på svenska och engelska.
Former för bedömning

Som grund för bedömning om studenten uppnått för kursen föreskrivna lärandemål
ligger olika bedömningsmoment som delas i sex skriftliga hemtentamina:
Examination 1: Mötet Latinamerika-Europa 1492 (2 hp)
Examination 2: Det självständiga Latinamerika (2 hp)
Examination 3: Latinamerikas moderna historia (3,5 hp)
Examination 4: Ekonomi & regional integration i Latinamerika (2 hp)
Examination 5: Internationella relationer i Latinamerika (2 hp)
Examination 6: Latinamerikas ekonomiska och internationella förhållanden (3,5 hp)
Antalet examinationstillfällen på kursen är av resursskäl begränsat till 5 tillfällen för
varje enskilt moment.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla betyget Godkänd (G) på kursen krävs minst godkänt resultat på samtliga
examinerande moment. För att få slutbetyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs
därutöver betyget Väl godkänd på minst två examinationer som motsvarar 2 hp samt
båda examinationer som motsvarar 3,5 hp.
Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studerandes synpunkter på kursen systematiskt och
regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingarna i olika former ligger till
grund för kursens utformning. Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg
skall förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter
som skall påbörja kursen.
Övrigt

Kursen kan också ges som nätkurs. Den nätbaserade versionen kräver att deltagarna
har tillgång till dator med internetanslutning och e-postadress. Särskild elektronisk
plattform eller dataprogram kommer att användas. Kursen skall kunna ges på helfart
eller halvfart.
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