MOSN28, Mellanösternstudier: Religion, kultur och politik i
Mellanöstern, 7,5 högskolepoäng
Middle Eastern Studies: Religion, Culture and Politics in the
Middle East, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-10-02 att gälla från och med
2014-10-02, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i Mastersprogram i Mellanösternstudier. Kursen ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Mellanösternstudier

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

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva överlappningarna mellan kulturella och politiska processer samt
språkbruket och symboliken inom religioner,
• kunna sammanfatta grundläggande teorier utifrån religiösa, politiska och
sociologiska perspektiv på muslimska samhällen,
• kunna beskriva processer för identitetsskapande, demokratisering och religiösa
reformer samt religiösa aspekter av gräsrotspolitik, statlig politik och kultur,
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa teorier om religioners politiska funktioner och sociologiska teorier
om religion, kultur och genus,
• kunna kritiskt diskutera religioners teologiska, rituella och symboliska roll i dagens
Mellanöstern,
• kunna självständigt analysera aktuell kultur och politik i Mellanöstern,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna problematisera och förhålla sig till pågående religiösa reformprocesser i det
moderna samhället,
• kunna, ingående, kritiskt och med utgångspunkt i forskning och teorier som
behandlats i kursen, beskriva religionens roll i dagens Mellanöstern.

Kursens innehåll
I kursen behandlas hur kulturella och politiska processer överlappar varandra i
Mellanöstern. Den samtida utvecklingen inom politik och kultur undersöks med fokus
på den roll som religioners språkbruk och symbolik spelar i det moderna samhället.
Undersökningen bygger på teorier om religioners politiska funktioner samt på
sociologiska teorier om religion, kultur och genus. Vidare anläggs idéhistoriska
perspektiv på modernitet och reformrörelser inom olika religioner.
Genom att tillämpa centrala teorier om och historiska perspektiv på religioners
teologiska, rituella och symboliska roll i Mellanösterns politik och kultur, utforskar
studenterna de porösa gränserna mellan politiska och kulturella processer.
I kursen ingår studier av moderna identitetsprocesser, demokratisering inom ramen
för religioner, genusfrågor och reformarbete. Vidare diskuteras olika aspekter av
religionens roll i Mellanösterns kultur och politik, som till exempel politiska
gräsrotsrörelser, statlig politik, mänskliga rättigheter, musik och visuell kultur samt
islamisering av vetenskap och ekonomi.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Deltagande i
samtliga seminarier och workshops är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger.
Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan
egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.
I slutet av kurser ges en workshop där studenten presenterar och analyserar
religionens funktion i aktuell kultur och politik i Mellanöstern.
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Kursens examination
Kursen examineras genom studentens individuella och aktiva deltagande vid
seminarier och workshops samt genom ett skriftligt prov. Varje student kommer att
tilldelas rollen av diskussionsledare vid ett minst ett seminarium.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Betygsskalans tillämpning
A = 92–100 % av total poäng
B = 84–91 % av total poäng
C = 76–83 % av total poäng
D = 68–75 % av total poäng
E = 60–67 % av total poäng
Underkänt = 0–59 % av total poäng

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfodringar om 150 högskolepoäng.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet
2. Poängtal 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 MOSN28, Mellanösternstudier: Religion, kultur och
politik i Mellanöstern
Gäller från V15
1401 Religion, kultur och politik i Mellanöstern, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

