Samhällsvetenskapliga fakulteten

SIMP45, Mellanösternstudier: Introduktion till
Mellanösternstudier, 15 högskolepoäng
Middle Eastern Studies: Introduction to Middle Eastern Studies, 15
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Graduate School Board 2019-04-16 och senast reviderad
2020-02-25. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-08-31,
höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk inom det samhällsvetenskapliga masterprogrammet i
mellanösternstudier, 120,0 högskolepoäng, och ges som en fristående kurs på
avancerad nivå i samhällsvetenskap.

Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Mellanösternstudier

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

Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om de aktuella sociala, politiska och kulturella förhållandena i delar
av Mellanöstern och sätta in dem i ett historiskt sammanhang;
• visa förståelse för de olika historiska förklaringarna till framväxten av Mellanöstern
som ett begrepp och en geopolitisk region.
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Färdighet och förmåga
• visa färdigheter att reflektera självständigt över Mellanösterns samhällen från olika
teoretiska perspektiv;
• visa färdigheter att diskutera viktiga händelser i Mellanöstern inom en aktuell och
relevant samhällsvetenskaplig referensram;
• visa förmåga att självständigt formulera forskningsfrågor om dagens
Mellanöstern.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att värdera en samtida händelse eller process från olika perspektiv;
• visa förmåga att problematisera och bedöma olika narrativ om sociala och
politiska strukturer och förändringar i Mellanöstern.

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt av den politiska och sociala utvecklingen i Mellanöstern från
början av 1900-talet till i dag och anlägger ett jämförande perspektiv på regionen. I
kursen tillämpas samhällsvetenskapliga begrepp för att undersöka regionen utifrån
aktuell empirisk och teoretisk litteratur om Mellanöstern. Kursens mål är att göra
studenterna medvetna om regionens komplexitet och hjälpa dem att förstå de
djupgående förändringar som äger rum. Studenterna kommer att få kunskap om
utvecklingen av politiska och sociala strukturer från ett lokalt, regionalt och globalt
perspektiv. På så sätt kommer själva begreppet Mellanöstern och dess status som en
konstruktion att diskuteras.
Studenterna kommer att erhålla kunskap om frågor som utvecklingen av ett
statssystem, orsakerna till vidmakthållandet av auktoritära styren i regionen, upphovet
till den arabiska våren, de ideologiska striderna mellan islamiska och sekulära krafter,
liksom etnisk och sekteristisk splittring och konflikt samt den roll det internationella
samfundet spelar i regionen.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Deltagande i seminarier 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.

Kursens examination
Kursen examineras genom tre skriftliga hemuppgifter.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande
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kursplan.
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 Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E harstudenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C
har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett mycket bra
resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Betyg på hel kurs avgörs utifrån följande
• Hemuppgift 1: 30%
• Hemuppgift 2: 30%
• Hemuppgift 3: 40%
Helkursbetyget består av det genomsnittliga betyget för alla examinerande moment
(där A=5, B=4, C=3, D=2, E=1) delat med den procentandel som tilldelats vartdera
moment. För att bli Godkänd på hela kursen måste studenten ha erhållit minst E på
alla moment bedömda med betygsskalan E–A, U och betyget Godkänd på alla
moment bedömda med betygsskalan VG–U samt deltagit i alla obligatoriska moment.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten ha en kandidatexamen motsvarande180
högskolepoäng. Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska
6/B från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med
nationella riktlinjer.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med CMEN01 Mellanösternstudier:
Framväxten av Mellanösterns moderniteter, 10,0 högskolepoäng, och CMEN03
Mellanösternstudier: Debatter om Mellanöstern - en introduktion, 10,0
högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen SIMP45, Mellanösternstudier: Introduktion till
Mellanösternstudier
Gäller från H19
1901 Introduktion till Mellanösternstudier, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

