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Mellanösternkunskap, 15 högskolepoäng 
Middle East Studies, 15 credit points 

 

Grundnivå  

 
Allmänt 
Kursen behandlar de tre världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam som finns i  
regionen. Fokus läggs dels på religionernas historiska roll och dels på deras kulturella och  
politiska betydelse i nutiden. Genom en resa i området vill kursen dessutom skapa möten med 
företrädare för de tre religionerna. Samhälleliga, demografiska och kulturella aspekter betonas  
i detta moment.  

 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande  

- kunna genom ett eget projektarbete förmedla insikter och kunskaper om              
komplexiteten i  konflikten i Mellanöstern.  

- kunna redogöra för de tre religionernas bakgrund i Jerusalem och Palestina, samt deras 
situation i området idag. 

- kunna redogöra för de olika alternativa lösningsförslag på konflikten som finns hos de 
olika inblandade aktörerna.   

  

Innehåll 
I kursen ges en grundlig genomgång av de tre religionernas historia i området från 1800-talet 
fram till vår tid. Frågor tas upp om vilka anspråk på landet som görs av de tre religionerna och 
hur de ser på varandras anspråk och rättigheter. I teoridelen ägnas 3 hp för respektive religion. 
Under studieresan i området genomförs föreläsningar av representativa företrädare för de tre 
religionerna. Dessutom anordnas en rad möten med de tre religionernas utövare och ledare. 
Tid ägnas också till besök av platser knutna till de tre religionerna. 

 
Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande. 
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Kursuppläggning/lärandets former  
Kursen består av föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid gruppdiskussioner. Dess-
utom genomförs en resa till Mellanöstern där studenterna får möjlighet att möta företrädare 
för de tre religionerna judendom, islam och kristendom. Studenter som inte deltar i resan gör 
ett extra projektarbete. 
 

Examination och betyg 
Individuell hemtentamensuppgift, aktivt deltagande vid seminarier och föreläsningar samt 
godkänt resultat på avslutande grupptentamen.    
  
Som betyg på kursen används Godkänd eller Underkänd. För att få Godkänd som slutbetyg 
fordras: 

• aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier.  
• godkänt resultat på hemtentamensuppgift. 
• aktivt deltagande i avslutande grupptentamen 

 

Kursvärdering 
Kontinuerlig utvärdering under kursens gång. Sammantagen skriftlig utvärdering på hela kur-
sen före dess slut. 
 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  
 

Övrigt 
Alla kostnader i samband med studieresan bekostas av studenten. 
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