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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inklusive ett examensarbete om lägst 15 högskolepoäng. Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
ISL7

Benämning
Islamism och etno-nationalism i Mellanöstern

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen diskuterar grunddragen hos de etno-nationalistiska och islamistiska identiteter som på nationell och
regional nivå har uppstått i Mellanöstern från slutet av 1800-talet fram till idag. Båda identiteterna uppstod
genom att förespråka idén om nation/umma och kräva nationellt oberoende och suveränitet, främst i
samarbete med, men sedan 1960-talet, i konfrontation mot varandra. Samspelet och konflikten kommer att
belysas genom politiska, sociala och ekonomiska omvälvningar under 1900-talet fram till idag, med
inriktning på teman som demokrati, sekularisering, anti-västernism och genus.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• visa avancerad förståelse för hur samspelet mellan etno-nationalism och ideologisk islam ledde till att
moderna tolkningar av islam från slutet av 1800-talet successivt mynnade ut i ett skuggprojekt för
modernitet.
• reflektera över de två parallella modernitetsprojekten i jämförelse med varandra, belysa drag av antivästernism och tendenser till orientalisering och/eller (själv)orientalisering, för att förstå projektens olika men
i sig paradoxala sätt att konstruera identiteter i förhållande till väst.
• reflektera över tillnärmelsesätten hos islamism respektive etno-nationalism till frågor som hör samman med
den moderna sociala och politiska utvecklingen, genom att använda relevanta teoretiska begrepp för att förstå
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och jämföra de två projektens olika men i sig paradoxala positioner i moderna politiska och sociala frågor,
såsom demokrati, sekularisering och genus.
• reflektera över förstärkningen av ideologisk islam under 1960-talet, särskilt i dess fundamentalistiska form,
och analysera denna utveckling med utgångspunkt i den ideologiska anti-västernism som kännetecknar
islamism, med hänsynstagande till Mellanösterns sociala och politiska tillstånd samt de internationella
förhållandena.
Undervisning

Undervisningen sker i seminarieform. Närvaro är obligatorisk. För detaljer hänvisas till seminarieplaneringen.
Undervisningsspråk är engelska.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna, inlämning av fyra mindre skriftliga uppgifter
(recensioner till delar av berörd kurslitteratur) till seminarierna, och en avslutande uppsats. Principerna för
sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna i kursen framgår av betygskriterierna. För mer
detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig 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 kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord
närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande
befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.
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 får inte genomgå förnyad examination 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 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.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursbeskrivning eller institutionens webbplats www.historia.su.se.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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