Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAH11, Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv,
7,5 högskolepoäng
Middle East Studies: Introducing Perspectives, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2012-01-30 att gälla från och med 201201-30, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Ämne: Mellanösternkunskap
Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Mellanösternkunskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• översiktligt kunna redogöra för valda delar av den politiska utvecklingen och
samhällsutvecklingen i dagens Mellanöstern och Nordafrika,

Färdighet och förmåga
• kunna analysera händelser och interregionala och internationella drivkrafter som
påverkat utvecklingen i område, t.ex. stormaktspolitiken, nationalismen, kvinnans
ställning i samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen,
• självständigt kunna söka och värdera information samt kunna hantera
problemformulerade uppgifter,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• självständigt kunna bedöma genusrelationer i Mellanöstern och hur klass och
etnicitet har påverkat kvinnors och mäns liv politiskt och ekonomiskt, juridiskt och
socialt.

Kursens innehåll
Mellanösterns politiska utveckling behandlas från tiden efter första världskriget till
våra dagar. Utöver utvecklingen i de enskilda staterna analyseras regionala konflikter,
särskilt Israel–Palestinakonflikten, samt internationella relationer och religionens roll i
politiken. De samhällsvetenskapliga aspekter som behandlas är den ekonomiska
utvecklingen i regionen, befolkningsökning, urbanisering och arbetsmarknad. Klass,
etnicitet och minoriteter liksom kvinnans roll utgör andra viktiga ämnen. I
samhällsutvecklingen betonas perspektivet hållbar utveckling. En kort introduktion till
Mellanösterns äldre och moderna litteratur ingår.

Kursens genomförande
Utbildningen ges i sin helhet på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och/eller
digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har
tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven.
Ett viktigt inslag är forum, där kursdeltagarna gör sina inlägg och kommenterar
varandras inlägg. Var och en bereds dessutom möjlighet att kommunicera enskilt med
lärarna.
Undervisning sker i form av orienterande lektioner med instuderings- och
inlämningsuppgifter. Obligatoriska moment är seminarieövningar som sker i forum.

Kursens examination
Examinationen är fortlöpande och grundar sig på resultatet av utförda
inlämningsuppgifter (minst fem skriftliga) samt på det aktiva deltagandet i
gruppdiskussionerna i forum (deltagande i minst två forum).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
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1. Kursen ersätter ARA561.
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.

4/ 4

Prov/moment för kursen ARAH11, Mellanösternkunskap: Introducerande
perspektiv
Gäller från H07
0701 Introducerande perspektiv, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

