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Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Undervisningsområdet (50%) och sam-

hällsvetenskapliga området (50%)

Ämnesgrupp: RV1

Fördjupning: G1N

Lärandemål
Kursens övergripande mål är att ge en orientering om vilken roll ”religion” spelar i konflikter i Mella-
nöstern, med ett särskilt fokus på Palestinakonflikten.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

• Vara förtrogen med begreppen ”heligt” och ”rättfärdigt” krig

• Översiktligt redogöra för olika moderna riktningar av judendom och islam

• Översiktligt kunna redogöra för varför Palestina/Israel betraktas som heligt land inom tre världsre-
ligioner

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

• Kunna problematisera begreppet ”religion” utifrån religionshistoriska perspektiv

• Kunna föra en kritisk diskussion om religiöst motiverat våld

• Kunna göra kritiska analyser av ”religionens” roll i Palestinakonflikten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten

• Uppvisa ett nyanserat förhållningssätt till relationen mellan religion och konflikt i Mellanöstern

Innehåll
• Orientering om religionshistoriska perspektiv på fenomenet ”religion” och ”heliga och rättfärdiga

krig”.

• Orientering om moderna riktningar inom judendom och islam.

• Orientering om innebörden i uttrycket ”det heliga landet” utifrån judiska, muslimska och kristna
perspektiv.
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Undervisningsformer
• Distansföreläsningar, tillgång till bredband 0,5 Mbit/s krävs

• Individuella arbeten

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen består av två individuella inlämningsuppgifter.

För Godkänd ska alla inlämningsuppgifter vara inlämnade och godkända samt att studenten ska upp-
fylla lärandemål.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 2.5 hp U/G

Kursvärdering
Kursutvärdering sker vid kursslut.
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