Samhällsvetenskapliga fakulteten

STVN21, Statsvetenskap: Minoriteter och etnisk-sekteristisk
konflikt i Mellanöstern, 15 högskolepoäng
Political Science: Minorities and Ethnic-Sectarian Conflict in the
Middle East, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2020-09-24 att
gälla från och med 2021-01-18, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges inom den statsvetenskapliga fördjupningen på avancerad nivå. Kursen kan
läsas som fristående kurs eller inom program enligt utbildningsplan.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Statsvetenskap

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

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om de dominerande teoribildningarna kring etnisk och/eller sekteristisk
identitet och om vilken betydelse sådana identiteter har för politiska konflikter,
- visa kunskap om den historiska utvecklingen för etniska och religiösa minoriteter i
Mellanöstern från Ottomanska rikets undergång fram till idag,

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att formulera relevanta forskningsproblem inom kursens område samt
kunna teoretisera, generalisera och diskutera dessa problem,
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- kunna sammanfatta, kritiskt granska, värdera och ge konstruktiv kritik på studier av
etniska och/eller sekteristiska konflikter
- inom givna tids- och utrymmesramar kunna förmedla resultat av inlärningsprocesser
såväl muntligen som skriftligen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att bidra till den gemensamma lärandemiljön och till gruppdynamiska
aspekter på inlärning.

Kursens innehåll
Kursen analyserar den historiska utvecklingen för etniska och religiösa minoriteter i
Mellanöstern från Ottomanska rikets undergång fram till idag. Kursen
uppmärksammar även de unika aspekterna hos olika grupper i MENA-området, såsom
kKurderna, aAlawiterna, mMaroniterna, sShia och sSunni.
Kursen behandlar också de dominerande teoribildningarna kring etnisk och/eller
sekteristisk identitet (primordialism, konstruktivism och instrumentalism) och tillämpar
teorierna på argument kring gruppidentiteters roll inom politiken. Kursen identifierars
omständigheter under vilka identitetsbaserade konflikter tenderar att uppstå, och
förklarar orsaker till och konsekvenser av identitetsbaserade konflikter.
Utifrån en interdisciplinär ansats behandlas betydelsen av historia, kultur, religion,
ojämlikhet, religion, rädsla och osäkerhet för etniska/sekteristiska konflikter.
Betydelsen av geografi, miljöfrågor och konkurrens om naturresurser
uppmärksammas också. I det sammanhanget presenteras tre fallstudier:
inbördeskriget i Libanon, Irak efter Saddam Hussein, och kurderna i Turkiet och norra
Irak.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande vid 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. Det gäller också studenter som har missat undervisning på
grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och ett skriftligt hemprov i
slutet av kursen.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfälle
men i enlighet med då gällande kursplan.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
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så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. 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.
Vid sammanvägning av de examinationsgrundande inslagen utgör aktivt deltagande
vid seminarierna 20 procent av slutbetyget. Det avslutande skriftliga provet utgör 80
procent av slutbetyget.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 1-90 hp i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap
eller freds- och konfliktvetenskap, inklusive ett examensarbete i något av dessa
ämnen, samt ytterligare 60 hp i helt avslutade kurser, samt ytterligare 60 hp i helt
avslutade kurser, alternativt studerande på masterprogrammet Welfare Policies and
Management. .

