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Identifikation och grundläggande uppgifter
Kurskod
ARA H22
Kursens namn
Mellanösternkunskap: Regional säkerhet i Mellanöstern
Nivå
G
Högskolepoäng
7,5
Beslutsuppgifter
Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora
och teologi 2007-06-07
Ändringsuppgifter

Allmänna uppgifter
Huvudområde/n, om
tillämpligt
Ämne, om tillämpligt
Typ av kurs och dess
placering i
utbildningssystemet
Undervisningsspråk

Mellanösternkunskap
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan
dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.
Undervisning sker på svenska.

Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för Mellanösterns säkerhetspolitiska
frågor i allmänhet samt om specifika interna,
mellanstatliga och externa hot och konfliktfaktorer
Färdighet och förmåga
• kunna redogöra för och kunna analysera händelser,
förhållanden och processer rörande säkerhet i
Mellanöstern samt relatera detta till regionala
konflikter och till globala säkerhetsförhållanden
• visa förmåga till god språkbehandling såväl muntligt
som skriftligt
Värderingsförmåga och
• kunna resonera kring och klarlägga aktuella frågor
förhållningssätt
som ligger till grund för konflikt i Nordafrika och
Mellanöstern.

Kursinnehåll
Kortare beskrivning av
kursen och dess
innehåll samt om
kursen är indelad i
olika delar

Kursen behandlar bildandet och konsolideringen av
Mellanösterns stater i förhållande till regionala
säkerhetsfrågor och konflikthantering. Regionens staters (samt
andra makthavares) uppfattningar om säkerhet och hot
analyseras. Kursen behandlar också staternas roll och politik,
såväl i Mellanöstern som på den globala arenan. Ett antal
fallstudier som rör säkerhet och hot tas upp: etnicitet, religion
samt tillgång och kontroll över vatten- och oljeresurser, vidare
Irakkrisen, konflikter i området kring Persiska viken samt
Israel—Palestinakonflikten.
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Undervisning och examination
Tillämpade former för
Undervisningen ges i form av föreläsningar varvade med
undervisningen, inkl.
seminarie- och gruppövningar. Deltagande i seminarie- och
uppgift om
gruppövningarna är obligatoriskt.
obligatoriska delar
Examinationsformer
Examination sker dels genom aktivt deltagande i de
obligatoriska seminarie- och gruppövningarna, dels i form av
en skriftlig examination vid kursens slut.
Ev. begränsningar av
antalet examinationstillfällen
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Betyg
Betygsskala

2.

Grund för betyg på hel
kurs
Möjlighet till
kompletterande ECTSbetyg
Ev. olika betygsskalor
för olika delar av
kursen
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Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd
eller väl godkänd.

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande
ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till
ämneskoordinator senast tre veckor efter kursstart.

7.
1.

Förkunskapskrav
Särskilda
förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs ARA H02, ARA H11 eller
motsvarande kunskaper.
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Litteratur
Litteratur

För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.
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Övrigt
Kursen ersätter ARA205.
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.
Denna kurs ges även som kurs inom HGARA, Programmet för arabiska studier, PAS.
Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i examen.
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