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Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
ISL2

Benämning
De islamiska samhällenas äldre historia

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar den politiska och intellektuella utvecklingen från 600-talet i islamiska samhällen. Den tar
upp den politiska utvecklingen, diskuterar betydelsen av den islamiska tolkningstraditionen för politiken och
behandlar de centrala tankegångarna i diskussionerna om kalifatets villkor under högmedeltiden. Kursen tar
också upp framväxten av de osmanska och safavidiska territorialstaterna och deras struktur. Teoretiskt sett
handlar kursen om den postkoloniala kritiken av det orientalistiska tankegodset, och den dryftar möjligheten
till alternativa former av modernitet (från 1500-talet och framåt) i de islamiska samhällena.
Även grundläggande kunskaper om metoder, källor och källkritik inom det aktuella forskningsområdet, och
teoretiska begrepp introduceras.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten:
– ha förvärvat fördjupade kunskaper om de islamiska samhällenas historia under den aktuella tidsperioden,
– muntligen och skriftligen kunna redogöra för, analysera och diskutera de övergripande linjerna i de
islamiska samhällenas historia ca 600 till ca 1750 utifrån vetenskaplig litteratur,
– muntligen och skriftligen kunna värdera och kritiskt granska forskningslitteratur angående de islamiska
samhällenas historia under den aktuella tidsperioden,
– kunna förstå och diskutera centrala begrepp, teoretiska infallsvinklar samt metodiska angreppssätt inom det
aktuella forskningsområdet.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. För mer detaljerad information hänvisas till
Sidan 1/2

kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom muntliga redovisningar (1–2 st) och skriftliga inlämningar (1–2 st), samt en
hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som
fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator
utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av betyget Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska
lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del
alltför begränsade resonemang – används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel
används betygen A–E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens
studievägledare/studierektor/motsv.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen kan ingå i Kandidatprogram i historiska studier eller tillgodoräknas inom kursen Historia II.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen omfattar vetenskaplig historisk och samhällsvetenskaplig litteratur. Den omfattar totalt cirka
1.250 sidor.
För aktuell kurslitteratur hänvisas institutionens webbplats www.historia.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
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