Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKN16, Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i
medeltidens Europa, 7,5 högskolepoäng
Peoples of the Books - Islamic and Jewish Culture in Medieval
Europe, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-09-11 att gälla från och med 201709-11, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för studiet av medeltida islamisk och judisk materiell kultur i
Europa,
• kunna identifiera, beskriva och analysera den materiella kulturen som uttrycker de
islamiska och judiska identiteterna i det medeltida Europa,
• kunna identifiera och ge exempel på sociala och kulturella processer inom och
mellan kristna, muslimska och judiska grupper i det medeltida Europa, samt
analysera dessa,
• kunna redogöra för och analysera immateriella kulturarv som kommit ur islamiska
och judiska intellektuella miljöer i det medeltida Europa,
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa centrala begrepp och teorier för studiet av migration och
minoritetssamhällen under medeltiden utifrån ett transnationellt perspektiv,
• kunna identifiera och analytiskt jämföra materiell kultur mellan de tre
abrahamitiska religionerna
• kunna använda och analysera teoretiska begrepp som social identitet och
hybriditet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna i skrift kritiskt reflektera och värdera effekterna av de strukturerande och
föränderliga processer som bestämde relationerna mellan majoritets- och
minoritetssamhällen under perioden,
• kunna kritiskt diskutera det egna teoretiska perspektivet på kursens
ämnesområden.

Kursens innehåll
Masterkursen är inriktad på medeltida materiell kultur utifrån lämningar efter
islamiska, kristna och judiska grupper i Europa. Kursen genomförs som nätbaserade
litteraturstudier, diskussioner samt redogörelser för medeltida lämningar vid exkursion
till Sicilien. Särskilda ämnen som kommer att belysas är skandinaviska kontakter med
medelhavsområdet, införsel av dokument och tankegods från islamiska områden till
Sverige, judisk bosättning i Centraleuropa och skandinavisk reception av bilden av
judar, samt gemenskap och motsättningar på det bysantinsk-islamiska Sicilien och
södra Italien. Masterkursen berör såväl idé- och lärdomshistoria, socialantropologi,
kulturgeografi, historia, konsthistoria, religionshistoria, arkeologi, antikens kultur och
samhällsliv som historisk arkeologi.
Relationen mellan konflikt och integration, utifrån perspektiv som heterogenitet och
förhandling är centralt i kursen. Olikheter och likheter inom och mellan grupper av
kristna, muslimer och judar understryks, och används även som perspektiv för att
motverka essentialisering av skilda kulturella identiteter. Samtidigt framhålls processer
som är strukturerande och bevarande, som del i medvetna identitetsval.
Teoretiskt berör kursen transnationell historieskrivning och en ”histoire croisée” som
perspektiv. Här uppmärksammas interaktion över stora områden, även sådana som
vid en första anblick tycks avlägsna varandra. "Histoire croisée" kan kort uttryckas
vara ett växelspel mellan empiri och perspektiv, förankrat i olika historiska kontexter.
Perspektivet rör sig bort från en allmän globalhistoria och kulturmötesdiskurs, och
erbjuder istället ett metodiskt kontextanknutet arbetssätt.

Kursens genomförande
Kursen ges i samarbete mellan universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund, samt
Svenska Institutet i Rom och består av studenter från alla tre lärosäten.
Undervisningen ges på halvfart under 10–12 veckor, med vistelse på Sicilien under sju
till tio dagar inom kursens förlopp. Undervisningen sker genom ett internetforum och
består av föreläsningar och seminarier, samt en exkursion till Sicilien. Några av
föreläsningarna ges vid exkursionen, där också studenterna redovisar avgränsade
uppgifter. Kostnader för exkursionen till Sicilien täcks till större delen av HT
fakulteterna vid Lunds universitet för där antagna studenter.
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Kursens examination
Kursen examineras genom papers, 1-2 st, med anknytning till kurslitteraturen inför
exkursionen, redogörelser med analys i fält på Sicilien, samt en slutexamination i form
av ett större paper.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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 kandidatexamen i något av ämnena idé- och
lärdomshistoria, historia, konsthistoria, socialantropologi, kulturgeografi,
religionshistoria, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv eller historisk arkeologi.
Urval baseras även på ett skriftligt motiveringsbrev omfattande en A4-sida text som
ska medfölja ansökan. Av brevet skall framgå vilka högskolestudier sökanden
genomfört tidigare, hur kursen berikar och förstärker sökandens övriga studier samt
varför sökanden vill gå kursen. Antagningen på kursen grundar sig på både tidigare
studieresultat och motiveringsbrevets innehåll.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
2. Kursen ges i samarbete med Uppsala universitet, Stockholms universitet och
Svenska institutet i Rom inom ramen för nätverket Universitet och Svenska
Institutet i samverkan för internationalisering (USI). www.usinetwork.se
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ARKN16, Böckernas Folk - islamisk och judisk
kultur i medeltidens Europa
Gäller från V18
1701 Böckernas folk, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

