Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAH17, Mellanösternkunskap: Demokratisering i
Mellanöstern, 7,5 högskolepoäng
Middle Eastern Studies: The Democratic Development in the
Middle East, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-10-03 att gälla från och med
2013-10-03, vårterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen ges även som en kurs inom (PAS) Programmet
för arabiska studier (HGARA). Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Kursen ges på svenska eller engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Arabiska studier - specialisering i
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 demokratiproblematiken och demokratiutvecklingen i
Mellanöstern och Nordafrika, speciellt aspekter som kvinnans ställning och
sambandet mellan Islam och demokrati,
• kunna redogöra för det forskningsteoretiska fältet kring demokrati,

Färdighet och förmåga
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• kunna med god språkbehandling uttrycka sig både muntligt och skriftligt,
• självständigt kunna formulera specifika frågeställningar kring demokratisering och
kunna motivera och argumentera för dessa,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna i tal och skrift diskutera och förhålla sig vetenskapligt till demokratifrågor,
t.ex. medborgarskap och demokrati.

Kursens innehåll
Kursen behandlar den politiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika med
särskild betoning och inriktning på demokrati. Under kursen ges insyn dels i den
teoretiska diskussionen kring demokratiproblematiken, dels i enstaka fall där olika
experiment i och försök till demokratisering i olika länder tas upp. De aspekter som
berörs är bl a islam och demokrati, militärens roll i politiken, det civila samhället,
statens suveränitet samt medborgarskap och demokrati.
Kvinnans ställning och möjligheter att påverka demokratisering och det civila
samhället behandlas också.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar samt en seminarie- och gruppövning. Närvaro
och deltagande i seminarie- och gruppövningen är obligatorisk.

Kursens examination
Examination sker genom aktivt deltagande i den obligatoriska seminarie- och
gruppövningen och en mindre skriftlig uppgift samt en hemtentamen 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 Mellanösternkunskap: Mellanösterns moderna historia
från första världskriget till idag (ARAH12), eller motsvarande kunskaper

Övrigt
1. Kursen ersätter ARA206, ARAH23.
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 ARAH17, Mellanösternkunskap: Demokratisering i
Mellanöstern
Gäller från V14
1201 Demokratisering i Mellanöstern, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

