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Kurskod

HK 251

Kursbenämning, svenska

Det heliga landet i historia och nutid

Kursbenämning, engelska

The Holy Land in Historical and Contemporary Perspectives

Kursens högskolepoäng

7,5 hp

Inriktning

Historisk-Praktisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande. (Se även Särskild information
nedan!)

Syfte

Kursen syftar till att ge:
 en fördjupad kunskap om bibliska platser och arkeologi som historiskt
verktyg i det heliga landet
 en översiktlig förståelse för landets historia ca 100 f Kr – 2000 e Kr med
fokus på interaktionen mellan judendom, kristendom och islam
 en fördjupad förståelse för dagens komplexa politiska och religiösa
förhållandena så att studenten nyanserat ska kunna beskriva dagens
situation, samt de kristna minoriteterna i landet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 redogöra för och förklara den historiska bakgrunden för några bibliska
platser i landet samt ge exempel på arkeologiska resultat.
 översiktligt beskriva och analysera utvecklingslinjer i landets historia med
fokus på interaktionen mellan judendom, kristendom och islam.
 redogöra för dagens religiöst-politiska situation med två folk som har
anspråk på samma land.

Moment

a) Bibliska platser i Israel och Palestina med viss orientering om arkeologi
b) Landets historia med fokus på dagens religiöst-politiska situation med två
folk som har anspråk på samma land
c) De kristna kyrkornas historia i landet och situationen nu

Undervisnings- och
arbetsformer

Föreläsningar och seminarier som kombineras med en studieresa.

Litteratur, övriga läromedel Moment a)
Cline, Eric H. Biblical Archaeology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford
University Press, 2009. (s 1-7, 11-29, 37-38, 49-62, 68, 75-82, 87-97, 106-120, 133,
139-150, 166-167, 229-264, 286-288, 378-385, 436-440, 515-520 = 133 s)
Murphy-O’Connor, Jerome. The Holy Land. An Oxford Archaeological Guide. 5:e uppl.
Oxford: Oxford University Press, 2008. (125 sidor läses enligt lärarens anvisningar)
Moment b) En av följande böcker läses:
Montefiore, Simon S: Jerusalem: Biografin. Stockholm: Nordstedts, 2011. (ca 400 sidor
läses med fokus på modern tid)
Aggestam, Karin, Anders Persson och Lisa Strömbom. Mellan krig och fred. Lund:
Studentlitteratur, 2014. (170 s)
Persson, Sune. Palestinakonflikten. Lund: Studentlitteratur, 2012. (325 s.)
Moment c) 200 s ur någon av följande:
Dalrymple, William: Från det heliga berget. Örebro: Cordia, 1997, s.283-377. och
Hilliard, Alison. Living Stones Pilgrimage: With the Christians of the Holy Land.
London: Continuum, 1999 (130 s.)
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O’Mahony, Anthony (ed.): The Christian Communities of Jerusalem and the Holy Land.
Studies in History, Religion and Politics. Cardiff: University of Wales Press, 2003.
(196 s.)
Prior, Michael & William Taylor (eds.) Christians in the Holy Land. London: World of
Islam Festival Trust, 1994, s. 11-63, 99-226. (180 s)
Raheb, Mitri: Tro under ockupation. Palestinsk bibeltolkning. Verbum 2014 (150 sid.)

Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att den studerande uppvisar relevanta
faktakunskaper, aktivt deltagande under kurs och en grundläggande förståelse
av kurslitteraturen.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande uppvisar en
förmåga att självständigt kunna värdera och dra egna slutsatser kring kursens
innehåll.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information

Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller förkunskapskraven.
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