
1.1.1.1.    Identifikation och grundläggande uppgifterIdentifikation och grundläggande uppgifterIdentifikation och grundläggande uppgifterIdentifikation och grundläggande uppgifter    

1. Kurskod  SAS H38 

2. Kursens namn Governance and Conflict in the Middle East 

3. Nivå G 

4. Högskolepoäng 7,5 

5. Beslutsuppgifter Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid 
området för humaniora och teologi 2009-09-25. 

6. Ändringsuppgifter  

 

 

2.2.2.2.    Allmänna uppgifterAllmänna uppgifterAllmänna uppgifterAllmänna uppgifter    

1. Huvudområde  

2. Ämne Mellanösternkunskap 

3. Typ av kurs och dess 
placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell 
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan 
dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. 

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på engelska. 

 

 

3.3.3.3.    LärandemålLärandemålLärandemålLärandemål    

  Efter avslutad kurs ska den studerande 

1. Kunskap och förståelse 

       

• kunna översiktligt beskriva den israelisk-palestinska konfliktens 
historiska bakgrund,  

• kunna översiktligt redogöra för hur konflikten ingår i ett globalt 
sammanhang,   

2. Färdighet och förmåga     • kunna analysera vetenskapligt material av relevans för studiet av 
den israelisk-palestinska konflikten, 

• kunna översiktligt redogöra för vetenskapliga problem som 
framkommer i studiet av den israelisk-palestinska konflikten,  

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• kunna värdera olika historieskrivningar om och lösningar på den 
israelisk-palestinska konflikten. 

 

4.4.4.4.    KursinnehållKursinnehållKursinnehållKursinnehåll    

1. Kortare beskrivning av 
kursen och dess materi-
ella innehåll samt ev. 
olika delar 

I kursen studeras den israelisk-palestinska konfliktens historiska 
bakgrund. Vidare diskuteras hur Palestina under osmansk tid och 
sedan under det brittiska mandatet genomgick en lokal 
moderniseringsprocess som bildar bakgrund till olika nationella 
rörelser. I kursen studeras även Osloprocessens premisser och varför 
den misslyckades. Osloprocessen sätts här in i ett större sammanhang 
av globaliserad ekonomi. Kursen avslutas med att fokusera på vilka 
lösningar som är möjliga idag. 
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5.5.5.5.    Undervisning och examinationUndervisning och examinationUndervisning och examinationUndervisning och examination    

1. Tillämpade former för 
undervisningen, inkl. 
uppgift om obligatoriska 
delar 

Undervisningen består av föreläsningar samt obligatoriska 
seminarier. 

2. Examinationsuppgifter Kursen examineras normalt genom muntlig och/eller skriftlig 
tentamen vid kursens slut samt genom fortlöpande examination inom 
ramen för undervisningen, d v s genom hemuppgifter och seminarier. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 

 

6.6.6.6.    BetygBetygBetygBetyg    

1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl 
godkänd. 

2.  Grund för betyg på hel 
kurs 

 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

Samtliga studenter får kompletterande betyg enligt ECTS-skalan. 

4.  Ev. olika betygsskalor på 
olika delar av kursen 

 

 

 

7.7.7.7.    FörkunskapskravFörkunskapskravFörkunskapskravFörkunskapskrav    

1. Särskilda 
förkunskapskrav 

Grundläggande samt 60 ECTS. 

 

8.8.8.8.    LitteraturLitteraturLitteraturLitteratur    

1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 

 

9.9.9.9.    ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    

1.  

2.  

 

 


