Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAH15, Mellanösternkunskap: Mellanösterns internationella
relationer, 7,5 högskolepoäng
Middle Eastern Studies: The Middle East and International
Relations, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-05-17 att gälla från och med
2013-05-17, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk inom (PAS) Programmet för arabiska studier (HGARA). Kursen
ges även som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska och Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Mellanösternkunskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för Mellanösterns internationella relationer samt dess plats och
funktion i det internationella politiska och ekonomiska systemet,
• kunna redogöra för centrala händelser och processer i Mellanöstern i förhållande
till internationell politik,

Färdighet och förmåga
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• kunna analysera processer och skeenden i regionens länder i ett internationellt
sammanhang genom att närmare studera och analysera Irakkrigets effekter på
maktbalansen i regionen, islamisk extremism, Irans strategiska position i regionen
och samspelet mellan stormakter i regionen, speciellt USA, Kina och Ryssland,
• kunna välja och genomföra en skrivuppuppgift utifrån en egen formulerad
problemställning,
• kunna med god språkbehandling uttrycka sig både muntligt och skriftligt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera de grundläggande politiska och samhälleliga aspekterna av
betydelse för Mellanösterns internationella relationer.

Kursens innehåll
I kursen behandlas Mellanösterns internationella relationer huvudsakligen ur två
perspektiv: statsbildningen i regionen i förhållande till internationella relationer och
imperialismens och stormakternas betydelse för dessa relationer. Bland de moment
som behandlas återfinns analys och studium av spänningar mellan regionala aktörer
och externa makter, beroendeförhållanden mellan stater i regionen och stormakter,
bl.a. beskyddar-klientrelationer och inomregionala konflikter. I kursen tas specifika
konfliktområden upp, t.ex. Israel-Palestinakonflikten, minoritetskonflikter och konflikt
och samarbete vid Persiska viken. Vidare behandlas trender av integration och
sönderfall inom och utom regionen.

Kursens genomförande
Undervisningen ges i form av föreläsningar varvade med 1-2 seminarie- och
gruppövningar. Deltagande i seminarie- och gruppövningarna är obligatoriskt.

Kursens examination
Examination sker dels genom aktivt deltagande i de obligatoriska seminarie- och
gruppövningarna, dels i form av en skriftlig examination vid kursens slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ARAH12 eller motsvarande kunskaper i Mellanösterns
moderna historia.

Övrigt
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1. Kursen ersätter ARAH21.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen ARAH15, Mellanösternkunskap: Mellanösterns
internationella relationer
Gäller från H12
1201 Mellanösterns internationella relationer, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

