Kurskod

HK 251

Kursbenämning, svenska

Det heliga landet i historia och nutid

Kursbenämning, engelska

The Holy Land in Historical and Contemporary Perspectives

Kursens högskolepoäng (hp)

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.
 en fördjupad förståelse för dagens komplexa politiska och religiösa
förhållanden 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.
 redogöra för dagens religiöst-politiska situation samt de kristna
kyrkornas historia och nuvarande situation i landet.

a) Bibliska platser i Israel och Palestina med viss orientering om
arkeologi.
b) Landets historia med fokus på dess relation till den tidiga kyrkan.
c) Israel och Palestina med fokus på dagens religiöst-politiska situation
samt de kristna kyrkornas historia och nuvarande situation i landet.
Undervisnings- och arbetsformer Föreläsningar och seminarier som kombineras med en studieresa.
Moment

Litteratur, övriga läromedel

Moment a)
Cline, Eric H. Biblical Archaeology: A Very Short Introduction.
Oxford: OUP, 2009. (125 s)
Moment b)
Montefiore, Simon S: Jerusalem: Biografin. Stockholm: Nordstedts,
2011. (ca 500 s)
Moment c) Raheb, Mitri: Tro under ockupation. Palestinsk
bibeltolkning. Verbum 2014. (150 s)

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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