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Kursplan
för kurs på grundnivå

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier V

Arabic with Middle Eastern and North African Studies V

30.0 Högskolepoäng

30.0 ECTS credits

Kurskod: ABAG05

Gäller från: HT 2016

Fastställd: 2013-03-20

Ändrad: 2016-02-16

Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde: Mellanösterns språk och kulturer

Fördjupning: G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-03-20 och är senast reviderad 2016-02-24.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV, 30hp.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

AB15 Textanalys: Litterära texter 7.5

AB16 Textanalys: Sakprosa 7.5

AB08 Praktik 15

AB13 Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi 15

AB17 Fältstudie 15

Kursens innehåll

Kursen utgör femte terminens studier i arabiska med inriktning på Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom
denna kurs fördjupar studenten sina kunskaper i arabiska genom att läsa och analysera arabisk text.
Undervisning  ges även i arabisk litteratur och grundläggande litteraturvetenskaplig teori och metod, samt en
introduktion till klassisk arabiska. 

En delkurs är valbar. Studenten kan välja mellan: 

- Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi, 15hp
- Praktik, 15hp
- Fältstudie, 15hp

Val av delkurs sker i samråd med studierektor.

Kursen består av följande delkurser:

- Textanalys: Litterära texter, 7.5hp:

Inom denna delkurs fördjupar studenten sina kunskaper i att läsa och analysera skönlitterär text på modern
standardarabiska. Delkursen behandlar arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och ger kunskap om utvalda
texters författare, genre och kontext. Studenten tillägnar sig även kunskaper i grundläggande
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litteraturvetenskaplig teori och metod, samt ges en introduktion till klassisk arabiska.  

- Textanalys: Sakprosa, 7.5hp

Inom denna delkurs fördjupar studenten sina kunskaper i att läsa och analysera sakprosa på modern
standardarabiska. Kursen behandlar ett aktuellt tema genom inläsning och analys av ett urval arabiska källor.

Valbara delkurser:

- Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi, 15hp:

Delkursen behandlar centrala politiska och ekonomiska strukturer i Mellanöstern och Nordafrika, med fokus
på hur möjligheterna ser ut för politisk och ekonomisk utveckling i regionen.

- Praktik, 15hp:

I denna delkurs omsätter studenten sina kunskaper från tidigare studier i praktiskt arbete. Praktiken ska
omfatta minst 10 veckors heltidsarbete (eller motsvarande) och ska vara förlagd till ett land i Mellanöstern-
och Nordafrikaregionen, alternativt till en organisation vars arbete är relevant för Mellanösterns språk och
kulturer som ämne.

Praktikarbetet ska vara relevant för utbildningen och godkännas av kursansvarig på förhand. Praktikplats
anordnas av studenten själv.

På praktikplatsen ska det finnas en handledare godkänd av kursansvarig. Handledaren och studenten upprättar
en praktikplan i början av praktikperioden.

- Fältstudie, 15hp:

Studenter, för vilkas examensarbete det är relevant att utföra en fältstudie, har möjlighet att göra det inom
ramen för denna delkurs. Fältstudien ska ske i ett land i Mellanöstern & Nordafrika och skall uppgå till minst
10 veckor. 

Fältstudien ska vara relaterad till studentens examensarbete. Inom ramen för delkursen kommer studenten att
få undervisning i hur en fältstudie ska gå till och kommer att få handledning i att förhålla sig till vetenskaplig
litteratur kring teori och metod relevant för fältstudien. 

Ämnet för fältstudien ska på förhand godkännas av kursansvarig. En plan för fältarbetet ska upprättas mellan
institutionen och studenten.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

För delkursen Textanalys: Litterära texter, 7.5hp:

• Självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter till svenska/engelska och visa förmåga att
analysera dessa inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten
och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori.
• Vissa grundläggande kunskap om vad som utmärker klassisk arabiska.

För delkursen Textanalys: Sakprosa, 7.5hp:

• Visa förmåga att läsa och förstå sakprosa på modern standardarabiska. 
• Visa förmåga att utföra en mindre analys baserat på arabisk sakprosa.

Beroende på delkursval ska studenten även uppfylla studieresultaten för en av följande delkurser:

För delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas politik och ekonomi, 15hp:

• Visa kunskap om de olika typer av regimer och statsstrukturer som finns i Mellanöstern och Nordafrika samt
för civilsamhällets roll i regionen i stora drag. 
• Redogöra för centrala teorier om demokratisering och utifrån dessa analysera några av de hinder och
möjligheter för demokrati som finns i Mellanöstern och Nordafrika.
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• Visa kunskap om de ekonomiska förutsättningar som kännetecknar regionens politiska ekonomi, samt i stora
drag redogöra för några av de utvecklingsstrategier som har tillämpats i regionen och utifrån detta analysera
några av de hinder och möjligheter för ekonomisk reform som finns i Mellanöstern och Nordafrika.
• Visa insikt om den nära sammanflätade relationen mellan ekonomisk och politisk utveckling i regionen.
• Reflektera över olika samhällsvetenskapliga perspektiv, med särskilt fokus på aktörsbaserade, strukturella
och institutionella förklaringsmodeller och hur dessa kan inverka på vår förståelse av regionen.  

För delkursen Praktik, 15hp:

• Omsätta kunskaper från sina tidigare studier i praktiskt handlett arbete, inbegripet att visa förmåga på att
samla in och analysera information på ett professionellt och kritiskt sätt och att kommunicera detta muntligt
och skriftligt, enligt de normer som gäller på praktikplatsen. 
• Visa förmåga att reflektera över och analyserar sina erfarenheter från praktiken och hur de förhåller sig till
tidigare förvärvade kunskaper inom ämnesområdet; Mellanösterns språk och kulturer.

För delkursen Fältstudie, 15hp:

• Självständigt och på ett vetenskapligt sätt samla in empiri, relevant för kandidatuppsatsen, i fält.
• Visa på kunskap om relevant teori och metod för insamling av empiri i fält.
• Visa förmåga att reflektera över sin egen roll i insamling av data.
• Visa kunskap om och förmåga att reflektera över forskningsetiska normer relevanta för en fältstudie.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

Undervisningen är obligatorisk.

Följande delkurser har ett annat upplägg på undervisningen.

För delkursen Praktik, 15hp, gäller följande:

Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen. Handledning omfattar minst en timme/vecka.

För delkursen Fältstudie, 15hp, gäller följande:

Undervisningen består av lärarledda seminarier och individuell handledning. Studenten kommer att ha en
handledare i Sverige och en handledare i fält. Handledning omfattar minst en timme/vecka.

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.

Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. 

För delkursen Praktik, 15hp, gäller följande kursobligatorium: Intyg från handledaren på praktikplatsen där de
huvudsakliga arbetsuppgifterna och studentens närvaro framgår.

För delkursen Fältstudie, 15hp, gäller följande kursobligatorium: Intyg från handledaren i fält där det framgår
att studenten fullföljt fältstudien.

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.

Delkurserna Praktik, 15hp, och Fältstudie, 15hp, bedöms enligt en tvågradig betygsskala, U/G. 

c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.

d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E, alternativt G på samtliga
examinationsuppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter, samt fullgjord närvaro om 80 % på respektive
delkurs.
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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.

För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser med sjugradig betygsskala,
samt G på kurser med tvågradig betygsskala, samt fullgjort kursobligatorium. 

Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts
således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas. Delkurser med den
tvågradiga betygsskalan räknas inte med i medelvärdet. 

Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.

På samtliga delkurser med den målrelaterad sjugradig betygsskalan gäller att studenter som lämnar in
tentamen senare än vid ordinarie inlämning endast kan erhålla betyg C-F. 

e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Den termin kurstillfälle saknas ska
minst ett examinationstillfälle erbjudas. 

Studerande som fått betyget Fx eller F (eller U på prov där tvågradig betygsskala tillämpas) 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.

Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

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.

Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till ämnets webbsida på www.orient.su.se/mena

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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LITTERATURLISTA



ABAG05, ARABISKA MED INRIKTNING MOT 
MELLANÖSTERN- & NORDAFRIKASTUDIER 
V, 30HP, HT 2017

LITTERATURLISTA
___________________________________________________________________________

• Textanalys: Litterära Texter, 7.5hp

Literary corpus: 

Ibtihāl Sālim, al-Bayāda (coll. Yawm ʿādī ğiddan (2007)), c. 6 p. in Arabic)

Ġāda al-Sammān, al-Dānūb al-ramādī (coll. Raḥīl al-marāfiʾ al-qadīma 1973)), pp. 6-38 (c. 32 p. in 
Arabic)

Hanan Al-Shaykh, The Story of  Zahra, Anchor; 1st Anchor Books (1996, paperback)(c. 215 p. in 
English)

Classical Arabic Texts:

Sūrat al Fātiḥa (1: 1-7)
Sūrat al-Ikhlās (112: 1-4)
Sūrat al Baqara (2: 255) 
Sūrat al Falaq (113: 1-5) 
Sūrat al-Nās (114: 1-6) 
Ibn Isḥāq: Sīrat al Nabi Ḥadīth 

Obligatory reading:

Adams, Ann Marie (2001), Writing Self, Writing Nation: Imagined Geographies in the Fiction of  
Hanan al-Shaykh. Tulsa Studies in Women's Literature, Vol. 20, No. 2, Women Writing Across the 
World, pp. 201-216 (c. 15 p.)

Allen, Roger (1995), The Arabic Novel: A Historical and Critical Introduction, 2nd edition, Syracuse: 
Syracuse University Press, pp. 231-244 (c. 13 p.) (about Ḥanān al-Šayḫ/Ḥikayat Zahra)

Benstock, Shari, Ferriss, Suzanne and Woods, Susanne (2002), A Handbook of  Literary Feminisms, 
Oxford: Oxford University Press, pp. 153-178 (c. 25 p.)

Carter, David (2012), Literary Theory, Harpenden: Pocket Essentials.

Cooke, Miriam (1994-1995), Arab Women Arab Wars. Cultural Critique, No.29, University of  
Minnesota Press, pp. 5-29 (c. 24 p.) (Download through www.su.se/biblioteket)



Fayad, Mona (1995), Reinscribing Identity: Nation and Identity in Arab Women Writing. College 
Literature, Vol. 22, No. 1, Third World Women's Inscriptions, West Chester: West Chester 
University, pp. 147-160 (c. 13 p.)

Fludernik, M. (2009), An Introduction to Narratology. New York: Routledge, pp. 21-44; 98-104.

Stephan, Rita (2006), Arab Women Writing Their Sexuality. Hawwa, No. 2-3, Leiden: Brill, pp. 
159-180. (c. 20 p.)

Optional reading:

Abu-Lughod, Lila (ed.)(1998), Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East, 
Princeton: Princeton University Press.

Baron, Beth (2005), Egypt As a Woman: Nationalists, Gender, and Politics, Ewing, USA: University of  
California Press.

Benstock, Shari, Ferriss, Suzanne and Woods, Susanne (2002), A Handbook of  Literary Feminisms, 
Oxford University Press (NOTE: pp. 153-178 are obligatory).

Butler, Judith (2007), Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Bokförlaget 
Diadolos AB.

Cooke, Miriam (1987), War’s Other Voices: Women Writers on the Lebanese Civil War, Cambridge, 
Cambridge University Press.

Genette, Gerard (1980, 1983), Narrative Discourse: An Essay in Method, Ithaca: Cornell University 
Press.

MacDonald, Eileen (1991), Shoot the Women first. London: Arrow Books Limited.

Malti-Douglas, Fedwa (1991), Woman’s Body, Woman’s Word: Gender and Discourse in Arabo-Islamic 
Writing. Princeton, Princeton University Press.

Moghissi, Haideh (ed)(2005), Women and Islam. Critical Concepts in sociology. New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group.

Peteet, Julie M. (1991), Gender in Crisis. Women and the Palestinian Resistance Movement. New York: 
Columbia University Press.

Phoenix,Ann, Wollet, Ann & Lloyd, Eva (ed.)(1991), Motherhood: Meanings, Practices and Ideologies. 
Guildford: Sage Publications.

Rooney E. (ed.) (2006), The Cambridge Companion to Feminism Literary Theory, Cambridge: 
Cambridge University Press.

Sharoni, Simona (1993), ”Middle East Politics Through Feminist Lenses: Toward Theorizing 
International Relations from Women’s Struggles”, in Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 18, 
No.1, Feminists Write International Relations (Winter 1993), p.5-28. (ca 23 p.).
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• Textanalys: Sakprosa, 7.5hp

Mediatexter: 

Bahjat, Aḥmad: ”al-`Unf  fī al-madāris” (al-Ahrām 2007/05/05) och Taklā, Lailā, ”al-Taġayyur al-
manāȟī” (al-Ahrām 2007/02/023) ur: al-Warraki, Nariman, Naili och Harb, Nadia: Building Arabic 
Vocabulary through Reading for Advanced Students of  MSA, AUC 2013, ISBN: 978 977 416 613 6,  s. 
15-19 och 101-105.

Maktens och motståndets diskurser:
Qaddūra, Ḥanān: ”Ĥamsūn `āman `alā buzūġ fajr al-ḥurrīya” (al-Mar´a al-`arabīya, nummer 374, 
april 1996, s.18.

”al-Šuhadā´fī rusūm kāmila” ur `Umrayn, Zāhir, Hālāsā, Mālū, Maḥfūḍ, Nawwāra (eds.): Sūrīyā 
tataḥaddaṯ. Al-Ṯaqāfa wa-al-fann min ajli al-ḥurrīya. Dār al-Sāqī, 2014, s.290-295.

Myndighetstext:

”Ayyatuhā al-umm …” (vaccinationskort – Syrien), ”Iršādāt ṣiḥḥīya” (Syriens hälsoministerium), 
”I`lān al-Qāhira” (Egyptens utrikesministerium)

Juridisk text: 

Dustūr Jumhūrīyat Miṣr al - `Arabīya, s. 1-9 [http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf]

Vetenskaplig artikel:

Ilhām Kallāb: ”Irṯ al-istišrāq al-fannī. Ṣūrat al-mar´a namūḏajan” ur Bāḥiṯāt. Kitāb mutaḫaṣṣiṣ 
yaṣdur `an tajammu`al-bāḥiṯāt al-lubnānīyāt. Al-Kitāb al- `āšir 2004-2005., al Markaz al Ṯaqāfī al-
`arabī, ISBN 9953-0-0366-1, s. 106 - 112

Essä:

Nawāl al-Sa‘adāwī: ”al-Su’āl al-ḥā’ir bi-ġayr al-jawāb” ur al-Wajh al-‘ārī li-l-mar’a al-‘arabīya

Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, 2011, ISBN: 9789144016399, s. 
55, 68-72, 82-84.

Hellspong, Lennart och Ledin, Per: “Bruksprosa och skönlitteratur” ur Vägar genom texten. 
Handbok i brukstextanalys. Studentlitteratur 1997, ISBN: 978-91-44-37301-0,  s.14-17.
___________________________________________________________________________

• Mellanöstern och Nordafrikas politik och ekonomi I (valbar delkurs), 15hp

Books:
Bishara, Fahad Ahmad. A Sea of  Debt: Law and Economic Life in the Western Indian Ocean, 1780-1959 
(Cambridge University Press, 2017) ISBN-13: 978-1316609378

Blumi, Isa. Ottoman Refugees, 1878-1939: Migration in a Post-Imperial World (Bloomsbury Academic, 



2013).

Cammett, M., Diwan, I., Richards, A. & Waterbury, J. A Political Economy of  the Middle East. 
Fourth Edition. (Westview Press, 2015) ISBN 978-0813349282.

Herb, Michael. The Wages of  Oil: Parliaments and Economic Development in Kuwait and the UAE 
(Cornell University Press, 2014) ISBN-13: 978-0801453366

Kamrava, Mehran (Ed.) Beyond the Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain in the Middle East. 
(Hurst & Company, 2014) ISBN: 9780199384419.

Lust, Ellen (Ed). The Middle East. 14th edition. (Sage Publications, 2016) ISBN 9781506329284.

Pripstein Posusney, M. & Penner Angrist, M. Authoritarianism in the Middle East: Regimes and 
Resistance. (Rienner, 2005) ISBN 1588263428.

Articles:
(All articles can be downloaded from the University library article database, EDS, if  nothing else 
is stated. Search for the titles on www.su.se/bibliotek ).

Carothers, Thomas. The end of  the transition paradigm. Journal of  Democracy. Vol. 13, No. 1. 
2002: 5-21.

Euraque, Darío A. The Arab-Jewish economic presence in San Pedro Sula, the industrial capital 
of  Honduras: Formative years, 1880s–1930s, Immigrants & Minorities Vol. 16, No. 1-2 (1997): 
94-124.

Karam, John Tofik. A Cultural Politics of  Entrepreneurship in Nation-Making: Phoenicians, 
Turks, and the Arab Commercial Essence in Brazil. Journal of  Latin American Anthropology, Vol. 9, 
No. 2. 2004: 319-35

Khair, Akram. ’House’ to ‘Goddess of  the House’: Gender, Class and Silk in 19th century Mt. 
Lebanon. International Journal of  Middle East Studies, Vol. 28 No. 3. 1996: 325-348.

Mitchell, Timothy. Carbon Democracy. Economy and Society, Vol. 38 No. 3. 2009: 399-432.

Osterweil, Marc J. The Economic and social condition of  Jewish and Arab immigrants in Bolivia, 
1890–1980. Immigrants & Minorities, Vol. 16 No. 1-2. 1997: 146-166.

Potter, David. (ed.). Democratization. Cambridge & Malden: Polity Press. 1997: 1-40. (Downloaded 
from Mondo)

Ross, Michael L. Does Oil Hinder Democracy?, World Politics, Vol. 53, No. 3, 2001: 325-361.

Stephan, A. & Linz J. L.. Democratization Theory and the ”Arab Spring”. Journal of  Democracy. 
Vol. 24, No. 2. 2013: 15-30.

Vitalis, Robert. Black gold, white crude: An essay on American Exceptionalism, hierarchy, and 
hegemony in the Gulf. Diplomatic History, Vol. 26 No. 2. 2002: 185-213.



Vitalis, Robert. The “New Deal” in Egypt: The Rise of  Anglo-American Commercial 
Competition in World War II and the Fall of  Neocolonialism. Diplomatic History, Vol. 20, No. 2. 
1996: 211-240.
___________________________________________________________________________

• Praktik (valbar delkurs), 15hp

På denna delkurs finns ingen kurslitteratur.

___________________________________________________________________________

• Fältstudie (valbar delkurs), 15hp

På denna delkurs finns ingen på förhand specificerad kurslitteratur. Studenten förväntas dock 
läsa litteratur som är relevant för fältstudien, inbegripet litteratur om teori och metod för 
insamling av empiri i fält. Studenten väljer själv relevant litteratur i samråd med handledaren.

___________________________________________________________________________



KURSÖVERSIKT



ABAG05 Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och 
Nordafrikastudier V, 30hp
Textanalys: Litterära texter, 7.5hp

Delkursansvarig: Tania Al Saadi [tania.al.saadi@su.se]
Lärare: Tania Al Saadi & Elie Wardini [elie.wardini@su.se]

Course description:
This course includes two parts: a main part (8 lectures) of  Modern Arabic fiction and a minor 
part (3 lectures) of  Classical Arabic texts of  various genres. The lectures of  Modern Arabic 
Literature consist of  reading fictional texts in Arabic and in English translation around the 
theme of  Feminism and Political Conflicts. These lectures include literary analysis of  the 
studied works, based on theoretical approaches related to the course material namely references 
about Narratology and about Middle Eastern Feminism. The lectures include practical works as 
well.

The lectures on Classical Arabic include an introduction to the language, style and themes as well 
as the analysis of  selected key texts in Classical Arabic.

The attendance to the course is compulsory.

Learning outcomes
After completing the course, the student is expected to:

• Independently read, understand and translate modern and classical Arabic texts to 
Swedish/English.

• Show ability to, in a critical and scientific way, analyze modern and classical Arabic texts 
within a delimited research problem, including an ability to, in an independent way, 
describe themes and discourses in the text and how these can be highlighted by using 
existing theory.

• Show elementary knowledge about what distinguished classical Arabic.

Lessons plan

Lesson 1: Ibtihāl Sālim, al-Bayāda (coll. Yawm ʿādī ğiddan (2007))
Themes: Feminism (general concepts), gender issues and political conflicts

To prepare :
Ibtihāl Sālim, al-Bayāda (coll. Yawm ʿādī ğiddan (2007)), all the story (c. 6 p.)

Benstock, Shari, Ferriss, Suzanne and Woods, Susanne, A Handbook of  Literary Feminisms (2002), 
Oxford University Press, pp. 153-178 (c. 25 p.)

Cooke, Miriam, Arab Women Arab Wars. Cultural Critique, No.29 (Winter 1994-1995), University 
of  Minnesota Press, pp. 5-29 (c. 24 p.)



Lesson 2: Ibtihāl Sālim, al-Bayāda (coll. Yawm ʿādī ğiddan (2007))
Themes: Gender issues and political conflicts

To prepare :
Ibtihāl Sālim, al-Bayāda (coll. Yawm ʿādī ğiddan (2007)), all the story (c. 6 p.)

Fayad, Mona, Reinscribing Identity: Nation and Identity in Arab Women Writing. College 
Literature, Vol. 22, No. 1, Third World Women's Inscriptions (Feb., 1995), West Chester: West 
Chester University, pp. 147-160 (c. 13 p.).

Lesson 3: Ġāda al-Sammān, al-Dānūb al-ramādī (coll. Raḥīl al-marāfiʾ al-qadīma (1973))
Themes: Feminism and the Arab defeat of  -67

To prepare:
Ġāda al-Sammān, al-Dānūb al-ramādī (coll. Raḥīl al-marāfiʾ al-qadīma (1973)), the marked text. 

Lesson 4: Ġāda al-Sammān, al-Dānūb al-ramādī (coll. Raḥīl al-marāfiʾ al-qadīma (1973))
Themes: Feminism and the Arab defeat of  -67

To prepare:
Ġāda al-Sammān, al-Dānūb al-ramādī (coll. Raḥīl al-marāfiʾ al-qadīma (1973)), the marked text.

Stephan, Rita, Arab Women Writing Their Sexuality. Hawwa, No. 2-3 (2006), Brill, Leiden, pp. 
159-180. (c. 20 p.)

Lesson 5: Ġāda al-Sammān, al-Dānūb al-ramādī (coll. Raḥīl al-marāfiʾ al-qadīma (1973))
Themes: Feminism and the Arab defeat of  -67

To prepare:
Ġāda al-Sammān, al-Dānūb al-ramādī (coll. Raḥīl al-marāfiʾ al-qadīma (1973)), the marked text. 

Lesson 6: Practical work

Lesson 7: Hanan Al-Shaykh, The Story of  Zahra (English translation)
Themes: Feminism and Lebanese civil war 

To prepare:
Read the whole novel (The Story of  Zahra, by Hanan Al-Shaykh)

Allen, Roger, The Arabic Novel: A Historical and Critical Introduction (1995), 2nd edition, Syracuse, 
Syracuse University Press, pp. 231-244 (c. 13 p.)(about Ḥanān al-Šayḫ/Ḥikayat Zahra).

Questions of  discussion (sent by the teacher)



Lesson 8: Hanan Al-Shaykh, The Story of  Zahra (English translation)
Themes: Feminism and Lebanese civil war and concluding discussion

To prepare:
Adams, Ann Marie, Writing Self, Writing Nation: Imagined Geographies in the Fiction of  Hanan 
al-Shaykh. Tulsa Studies in Women's Literature, Vol. 20, No. 2, Women Writing Across the World 
(Autumn, 2001), pp. 201-216 (c. 15 p.)

Fludernik, Monika, The Structure of  the Narrative. An Introduction to Narratology (2009), London, 
Routledge, pp. 21-39 (c. 18 p.)

Questions of  discussion (sent by the teacher)

Lesson 9: Hanan Al-Shaykh, The Story of  Zahra (English translation)
Themes: Feminism and Lebanese civil war and concluding discussion

To prepare:
Holt, Elizabeth M., The Story of  Zahra and its Critics: Feminism and Agency at War. Arabic 
Literature for the Classroom (2017) by al-Musawi, Muhsin J. (ed.), New York, Routledge.

Questions of  discussion (sent by the teacher)

Lesson 10: Classical texts 1
What is text? – Qur’ān (1)
Dictionaries

To prepare:
Sūrat al Fātiḥa (1: 1-7)

Lesson 11: Classical texts 2
Sīrat al Nabī

To prepare:
Ibn Isḥāq: Sīrat al Nabī. – Tazwīj ‘Abdallāh bin ‘Abd al-Muṭṭalib

Lesson 12: Classical texts 3
Qur’ān (2) - Ḥadīth

To prepare:
Sūrat al-Ikhlās (112: 1-4)
Sūrat al Baqara (2: 255)
Sūrat al Falaq (113: 1-5)
Sūrat al-Nās (114: 1-6)
Ibn Isḥāq: Sīrat al Nabi Ḥadīth

________________________________________________________________________



Examination
The course is examined by a written essay. 

Course literature

Literary corpus: 

Ibtihāl Sālim, al-Bayāda (coll. Yawm ʿādī ğiddan (2007)), c. 6 p. in Arabic)

Ġāda al-Sammān, al-Dānūb al-ramādī (coll. Raḥīl al-marāfiʾ al-qadīma 1973)), pp. 6-38 (c. 32 p. in 
Arabic)

Hanan Al-Shaykh, The Story of  Zahra, Anchor; 1st Anchor Books (1996, paperback)(c. 215 p. in 
English)

Classical Arabic Texts:

Sūrat al Fātiḥa (1: 1-7)
Sūrat al-Ikhlās (112: 1-4)
Sūrat al Baqara (2: 255) 
Sūrat al Falaq (113: 1-5) 
Sūrat al-Nās (114: 1-6) 
Ibn Isḥāq: Sīrat al Nabi Ḥadīth 

Obligatory reading:

Adams, Ann Marie (2001), Writing Self, Writing Nation: Imagined Geographies in the Fiction of  
Hanan al-Shaykh. Tulsa Studies in Women's Literature, Vol. 20, No. 2, Women Writing Across the 
World, pp. 201-216 (c. 15 p.)

Allen, Roger (1995), The Arabic Novel: A Historical and Critical Introduction, 2nd edition, Syracuse: 
Syracuse University Press, pp. 231-244 (c. 13 p.) (about Ḥanān al-Šayḫ/Ḥikayat Zahra)

Benstock, Shari, Ferriss, Suzanne and Woods, Susanne (2002), A Handbook of  Literary Feminisms, 
Oxford: Oxford University Press, pp. 153-178 (c. 25 p.)

Carter, David (2012), Literary Theory, Harpenden: Pocket Essentials.

Cooke, Miriam (1994-1995), Arab Women Arab Wars. Cultural Critique, No.29, University of  
Minnesota Press, pp. 5-29 (c. 24 p.) (Download through www.su.se/biblioteket)

Fayad, Mona (1995), Reinscribing Identity: Nation and Identity in Arab Women Writing. College 
Literature, Vol. 22, No. 1, Third World Women's Inscriptions, West Chester: West Chester 
University, pp. 147-160 (c. 13 p.)

Fludernik, M. (2009), An Introduction to Narratology. New York: Routledge, pp. 21-44; 98-104.

Stephan, Rita (2006), Arab Women Writing Their Sexuality. Hawwa, No. 2-3, Leiden: Brill, pp. 
159-180. (c. 20 p.)



Optional reading:

Abu-Lughod, Lila (ed.)(1998), Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East, 
Princeton: Princeton University Press.

Baron, Beth (2005), Egypt As a Woman: Nationalists, Gender, and Politics, Ewing, USA: University of  
California Press.

Benstock, Shari, Ferriss, Suzanne and Woods, Susanne (2002), A Handbook of  Literary Feminisms, 
Oxford University Press (NOTE: pp. 153-178 are obligatory).

Butler, Judith (2007), Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Bokförlaget 
Diadolos AB.

Cooke, Miriam (1987), War’s Other Voices: Women Writers on the Lebanese Civil War, Cambridge, 
Cambridge University Press.

Genette, Gerard (1980, 1983), Narrative Discourse: An Essay in Method, Ithaca: Cornell University 
Press.

MacDonald, Eileen (1991), Shoot the Women first. London: Arrow Books Limited.

Malti-Douglas, Fedwa (1991), Woman’s Body, Woman’s Word: Gender and Discourse in Arabo-Islamic 
Writing. Princeton, Princeton University Press.

Moghissi, Haideh (ed)(2005), Women and Islam. Critical Concepts in sociology. New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group.

Peteet, Julie M. (1991), Gender in Crisis. Women and the Palestinian Resistance Movement. New York: 
Columbia University Press.

Phoenix,Ann, Wollet, Ann & Lloyd, Eva (ed.)(1991), Motherhood: Meanings, Practices and Ideologies. 
Guildford: Sage Publications.

Rooney E. (ed.) (2006), The Cambridge Companion to Feminism Literary Theory, Cambridge: 
Cambridge University Press.

Sharoni, Simona (1993), ”Middle East Politics Through Feminist Lenses: Toward Theorizing 
International Relations from Women’s Struggles”, in Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 18, 
No.1, Feminists Write International Relations (Winter 1993), p.5-28. (ca 23 p.).
________________________________________________________________________

Betygskriterier:
A Studenten har skrivit en mindre vetenskaplig analys i vilken han/hon visat förmåga att 
självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter samt förmåga att analysera arabisk 
text inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten 
och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori.



Studenten har uppfyllt kriterierna ovan mycket väl och visat på förmåga att självständigt och 
kritiskt analysera arabisk text, samt har lämnat in hemuppgiften i tid.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

B Studenten har skrivit en mindre vetenskaplig analys i vilken han/hon visat förmåga att 
självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter samt förmåga att analysera arabisk 
text inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten 
och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori.

Studenten har uppfyllt kriterierna ovan väl och visat på förmåga att självständigt och kritiskt 
analysera arabisk text, samt har lämnat in hemuppgiften i tid.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

C Studenten har skrivit en mindre vetenskaplig analys i vilken han/hon visat förmåga att 
självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter samt förmåga att analysera arabisk 
text inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten 
och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori. 

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

D Studenten har skrivit en mindre vetenskaplig analys i vilken han/hon visat förmåga att 
självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter samt förmåga att analysera arabisk 
text inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten 
och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori.

Studenten har uppfyllt kriterierna ovan med vissa mindre brister, men inte så allvarliga att hon/
han skall underkännas.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E Studenten har skrivit en mindre vetenskaplig analys i vilken han/hon visat förmåga att 
självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter samt förmåga att analysera arabisk 
text inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten 
och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori.

Studenten har uppfyllt kriterierna ovan med vissa större brister, men inte så allvarliga att hon/
han skall underkännas.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

FX Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända 
betyg E.

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E.



ABAG05 Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och 
Nordafrikastudier V, 30hp
Textanalys: Sakprosa, 7.5hp

Delkursansvarig: Astrid Ottosson al-Bitar [astrid.ottosson_al-bitar@su.se]
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar
Examinator: Astrid Ottosson al-Bitar

Kursbeskrivning:

I denna kurs ingår läsning av ca 35 sidor arabisk sakprosa. Texterna tillhör olika genrer. Utöver 
det rent språkliga arbetet med att läsa och förstå innehållet i den arabiska texten kommer 
studenterna också att få göra en grundläggande textanalys.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Visa förmåga att läsa och förstå sakprosa på modern standardarabiska.
• Visa förmåga att utföra en mindre analys baserat på arabisk sakprosa.

Lektionsplanering:

OBS: Lektionsplaneringen kan komma att uppdateras om något oförutsett inträffar. Se 
schemat på webben samt er webbmail för information om eventuella schemaändringar.

Lektion 1: 
Introduktion till kursen.
Media text: ”al-`Unf  fī al-madāris” och ”al-Taġayyur al-manāȟī”

Lektion 2:
Maktens och motståndets diskurser: ”Ĥamsūn `āman `alā buzūġ fajr al-ḥurrīya” och ”al-
Šuhadā´fī rusūm kāmila” 

Lektion 3
Myndighetstext- information till medborgarna: ”Ayyatuhā al-umm …” (vaccinationskort 
– Syrien), ”Iršādāt ṣiḥḥīya” (Syriens hälsoministerium), ”I`lān al-Qāhira” (Egyptens 
utrikesministerium)

Lektion 4
Juridisk text: Dustūr Jumhūrīyat Miṣr al - `Arabīya, s. 1-10



Lektion 5
Fortsättning juridisk text: Dustūr Jumhūrīyat Miṣr al - `Arabīya, s. 1-10

Lektion 6
Vetenskaplig artikel: Ilhām Kallāb: ”Irṯ al-istišrāq al-fannī. Ṣūrat al-mar´a namūḏajan” ur 
Bāḥiṯāt. Kitāb mutaḫaṣṣiṣ yaṣdur `an tajammu`al-bāḥiṯāt al-lubnānīyāt. Al-Kitāb al- `āšir 
2004-2005., s. 106-107, 110-112
 

Lektion 7
Social essä: Nawāl al-Sa‘adāwī: ”al-Su’āl al-ḥā’ir bi-ġayr al-jawāb” ur al-Wajh al-‘ārī li-l-
mar’a al-‘arabīya

Kurslitteratur:

Följande texter finns att hämta på Mondo:

Mediatexter: 

Bahjat, Aḥmad: ”al-`Unf  fī al-madāris” (al-Ahrām 2007/05/05) och Taklā, Lailā, ”al-Taġayyur al-
manāȟī” (al-Ahrām 2007/02/023) ur: al-Warraki, Nariman, Naili och Harb, Nadia: Building Arabic 
Vocabulary through Reading for Advanced Students of  MSA, AUC 2013, ISBN: 978 977 416 613 6,  s. 
15-19 och 101-105.

Maktens och motståndets diskurser:
Qaddūra, Ḥanān: ”Ĥamsūn `āman `alā buzūġ fajr al-ḥurrīya” (al-Mar´a al-`arabīya, nummer 374, 
april 1996, s.18.

”al-Šuhadā´fī rusūm kāmila” ur `Umrayn, Zāhir, Hālāsā, Mālū, Maḥfūḍ, Nawwāra (eds.): Sūrīyā 
tataḥaddaṯ. Al-Ṯaqāfa wa-al-fann min ajli al-ḥurrīya. Dār al-Sāqī, 2014, s.290-295.

Myndighetstext:

”Ayyatuhā al-umm …” (vaccinationskort – Syrien), ”Iršādāt ṣiḥḥīya” (Syriens hälsoministerium), 
”I`lān al-Qāhira” (Egyptens utrikesministerium)

Juridisk text: 

Dustūr Jumhūrīyat Miṣr al - `Arabīya, s. 1-9 [http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf]

Vetenskaplig artikel:

Ilhām Kallāb: ”Irṯ al-istišrāq al-fannī. Ṣūrat al-mar´a namūḏajan” ur Bāḥiṯāt. Kitāb mutaḫaṣṣiṣ 
yaṣdur `an tajammu`al-bāḥiṯāt al-lubnānīyāt. Al-Kitāb al- `āšir 2004-2005., al Markaz al Ṯaqāfī al-
`arabī, ISBN 9953-0-0366-1, s. 106 - 112



Essä:

Nawāl al-Sa‘adāwī: ”al-Su’āl al-ḥā’ir bi-ġayr al-jawāb” ur al-Wajh al-‘ārī li-l-mar’a al-‘arabīya

Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, 2011, ISBN: 9789144016399, s. 
55, 68-72, 82-84.

Hellspong, Lennart och Ledin, Per: “Bruksprosa och skönlitteratur” ur Vägar genom texten. 
Handbok i brukstextanalys. Studentlitteratur 1997, ISBN: 978-91-44-37301-0,  s.14-17.

Examination
Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift. 

Betygskriterier:
A Studenten har skrivit en mindre analys i vilken han/hon visat förmåga att läsa och förstå 
arabisk sakprosa, samt förmåga att analysera arabisk text inom ett avgränsat problemområde. 

Studenten har uppfyllt kriterierna ovan mycket väl och visat på förmåga att självständigt och 
kritiskt analysera arabisk text, samt har lämnat in hemuppgiften i tid.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

B Studenten har skrivit en mindre analys i vilken han/hon visat förmåga att läsa och förstå 
arabisk sakprosa, samt förmåga att analysera arabisk text inom ett avgränsat problemområde. 

Studenten har uppfyllt kriterierna ovan väl och visat på förmåga att självständigt och kritiskt 
analysera arabisk text, samt har lämnat in hemuppgiften i tid.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

C Studenten har skrivit en mindre analys i vilken han/hon visat förmåga att läsa och förstå 
arabisk sakprosa, samt förmåga att analysera arabisk text inom ett avgränsat problemområde. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

D Studenten har skrivit en mindre analys i vilken han/hon visat förmåga att läsa och förstå 
arabisk sakprosa, samt förmåga att analysera arabisk text inom ett avgränsat problemområde. 

Studenten har uppfyllt kriterierna ovan med vissa mindre brister, men inte så allvarliga att hon/
han skall underkännas.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E Studenten har skrivit en mindre analys i vilken han/hon visat förmåga att läsa och förstå 



arabisk sakprosa, samt förmåga att analysera arabisk text inom ett avgränsat problemområde. 

Studenten har uppfyllt kriterierna ovan med vissa större brister, men inte så allvarliga att hon/
han skall underkännas.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

FX Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända 
betyg E.

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E.



Middle Eastern and North African Politics and Economy, 15ECTS 
First Cycle, autumn semester 2017
Teachers: Asli Postaci, Isa Blumi, Marianne Laanatza
Examiner: Asli Postaci

Course description
This module addresses two key topics of  the MENA-region. Firstly, an introduction to the 
politics of  MENA will be provided. The focus is on regime types, state structures, and 
ideologies. We will analyse the authoritarian regimes’ survival strategies, but also examine the 
conditions for democratization and political reform. In the latter, we will take a closer look at the 
civil society and social movements.  

Secondly, an overview is given of  the region’s economies. We will move from the oil-rich Gulf  
countries to the impoverished Yemen. Focus is on economic development and reform in 
modern time, industrialization, diversification, strategic rents, political reforms and international 
pressure. Emphasis is put on the various development strategies that the countries of  the region 
have undergone in modern times. 

During this module, it will become clear how mutually intertwined the political and economic 
factors are in the region. This becomes particularly noticeable when we examine issues such as 
the economic consequences of  the authoritarian regimes’ survival strategies, and the political 
consequences of  the Gulf  States oil revenues. 

Within the scope of  this module we will also become acquainted with some of  the key 
perspectives of  social science in general, and political science in particular. 

Learning outcomes
After completing the course, the student is expected to:
 

• Show knowledge about the various types of  regimes and state structures that exist in the 
Middle East and North Africa, as well as knowledge about the role of  civil society in the 
region.
• Show knowledge of  some of  the key theories on democratization. 
• Analyse, by using the knowledge acquired in the learning outcomes above, some of  the 
obstacles and possibilities for democracy in the Middle East and North Africa.
• Show knowledge of  the economic conditions that characterize the political economy of  
the region, as well as a knowledge of  some of  the development strategies that have been 
used in the region. 
• Analyse, by using the knowledge acquired in the learning outcomes above, some of  the 
obstacles and possibilities for economic reform in the Middle East and North Africa.
• Show knowledge of  the closely interwoven relation between economic and political 
development in the region.  
• Show basic knowledge of  various perspectives of  social science, particularly focusing on 
actor-based, structural and institutional explanations, in broad terms.



Lessons plan

Lesson 1: Introduction to the Politics of  the MENA 

Teacher: Asli Postaci 

Themes:
- A short background to the region
- What’s politics?
- What characterises the politics of  MENA-region?

Reading instructions:
Lust (2016), chapters 1 & 2

Lesson 2: Politics of  the MENA 

Teacher: Asli Postaci 

Themes:
- Regime types: How did they come to be and what distinguishes them”
- Religion, politics and society
- Political participation

Reading instructions:
Lust (2016), chapters 3, 5 & 6

Lesson 3 Regional and International relations of  the MENA
Teacher: Asli Postaci 

Themes
- Regional relations
- International relations

Reading instructions:
Lust (2016), chapter 8

Lesson 4: Studying politics and democracy
Teacher: Asli Postaci

Themes:
- Actor-based, institutional, and structural models of  explanation

- Defining democracy and democratization
- Modernism and democracy
- ”The transition paradigm” and its critics

Reading instructions:
Potter (1997)
Carothers (2002)
Posusney & Angrist (2005), p. 1-18



Lesson 5: Oil and politics
Teacher: Asli Postaci

Themes:
- The abundance of  oil in the Gulf  and how this affects politics
- The oil curse
- The Rentier State Theory

Reading instructions:
Ross (2001)

Lesson 6: Authoritarianism in the MENA 
Teacher: Asli Postaci

Themes:
- Authoritarian regimes and the prospects for democracy 
- Election; democratization or a facade for continued authoritarian 
regimes? 
- Political parties, and civil society's role in MENA
- Islam and democracy

Reading instructions:
Posusney & Angrist (2005)

Lesson 7: Political development after the Arabic uprisings
Teacher: Asli Postaci

Themes:
- “Finished” revolutions
- On-going revolutions
- Absent revolutions
- Democratization after the Arabic spring
- Regime survival strategies; now and then
- Do we need new theories?

Reading instructions:
Kamrava (2014), Stephan & Linz (2013)

Lesson 8 Special Focus - Middle East as Transitional Economic Force
Teacher: Isa Blumi

Themes:
- Considering the region’s historic roots as part of  global 
capitalism.

Reading instructions:
Blumi (2013), introduction; Bishara (2017), p. 1-80



Seminar 1: Case-studies - Democracy and MENA
Teacher: Asli Postaci

Seminar instructions: 
Students will give presentations of  the prospects for democracy in a 
country within the MENA region, e.g. by focusing on one or several of  
the themes dealt with in the course so far.
 
Reading instructions:
Lust (2016), part II

Lesson 9: MENA economic history - Part 1
Teacher: Isa Blumi

Themes:
- Rise of  Commodity Orientated Economies
- Migration as Factor

Reading instructions:
Blumi (2013), chapters 4 & 5; Bishara (2017), p. 81-106; Euraque (1997); 
Khair (1996); Osterweil (1997); Karam (2004) 

Lesson 10: MENA economic history - Part 2
Teacher: Isa Blumi

Themes:
-Empire and the Rentier Regime

Reading instructions:
Vitalis (1996, 2002); Mitchell (2009); Herb (2014), Introduction

Lesson 11: MENA political economy
Teacher: Asli Postaci

Themes:
- The demographic gift?  
- Human capital 
- Economic rent and the Oil curse
- Water and oil; little of  one, much of  the other  
- Labour immigration/emigration and its consequences
- The vast public sector

- The role of  the military in the state

Reading instructions:
Cammett et al. (2015); Lust (2016), chapter 4

Lesson 12: MENA economical development 
Teacher: Asli Postaci



Themes:
- Economic reform and structural change  
- International demands for reform, ”Washington Consensus” 
- The growing Islamic financial market shares  
- Prospects for the future

Reading instructions:
Cammett et al. (2015)

Lesson 13: MENA economy and the world economy – Part I
Teacher: Marianne Laanatza

Themes:
- MENA economical global relations
- Free trade agreements and their effect on the economy

Reading instructions:
Cammett et al. (2015)

Lesson 14: MENA economy and the world economy – Part II
Teacher: Marianne Laanatza

Themes:
- MENA economical global relations
- Free trade agreements and their effect on the economy

Reading instructions:
Cammett et al. (2015)

Seminar 2: Case-studies - Economical development in the MENA-region
Teacher: Asli Postaci

Seminar instructions: 
The students will give presentations of  the prospects for economic 
development in a country within the MENA region by focusing on one 
or several of  the themes dealt with in the course so far.

Reading instructions:
Lust (2016)

Lesson 15: Politics and economy; two sides of  the same coin? 
Teacher: Asli Postaci

Themes:
- The relation between economic and political development in the region
- Economic consequences of  the authoritarian regimes’ survival strategies
- Political consequences of  the Gulf  States oil revenues

Reading instructions:
Cammett et al. (2015)



Lesson 16: Conclusion 
Teacher: Asli Postaci

Themes:
- What conclusions can we draw from this course?  
- What are the prerequisites for economic and political development?  
- How has the region’s political landscape changed after the recent 
revolutions and what can we expect in the future? 
- What part will Islam play in the development of  the region? 

+ Review of  the examination

Examination
The course is examined by submission of  a written assignment. Note that Attendance is 
obligatory. To pass the course you must also complete the two seminar assignments (orally in the 
seminars or in written).

Essay assignments:

1. After the Arab spring, what are the prospects for democratic development in the Middle 
Eastern and North African region?  A good idea is to focus on one of  the factors and/or 
theories described in the course literature. In your answer you must account for and/or compare 
at least two countries in the region. (About 6 pages)

2. Chose an economical factor that is central to the Middle Eastern and North African region 
(such as oil, water, demography) and discuss how it can affect the possibilities for economical 
development. In your answer you must account for and/or compare at least two countries in 
the region. (About 6 pages)

3. Discuss how Politics and Economy affect each other in the Middle Eastern and North African 
region. You can focus on a political factor and how it affects the economy or the other way 
around, focus on an economical factor and analyze its political consequences. (About 3 pages)

Formalia:  
About 15 pages
1.5 spacing, 
12p

The assignment is to be submitted by October 27. Late submission by December 15.

Instructions:
You may chose the same two countries for you answers to the questions. You can also chose the 
same countries that you presented in the seminars.

To pass the exam you must answer all three questions. 

Remember to specify the sources that you have used in the exam. In your answers you should 
show that you have read and understood the course literature.  Therefor it is important that you 
refer to the course literature. You are of  course allowed to use complementary sources. This will 
however not affect your grade.



Course literature
Books:
Bishara, Fahad Ahmad. A Sea of  Debt: Law and Economic Life in the Western Indian Ocean, 1780-1959 
(Cambridge University Press, 2017) ISBN-13: 978-1316609378

Blumi, Isa. Ottoman Refugees, 1878-1939: Migration in a Post-Imperial World (Bloomsbury Academic, 
2013).

Cammett, M., Diwan, I., Richards, A. & Waterbury, J. A Political Economy of  the Middle East. 
Fourth Edition. (Westview Press, 2015) ISBN 978-0813349282.

Herb, Michael. The Wages of  Oil: Parliaments and Economic Development in Kuwait and the UAE 
(Cornell University Press, 2014) ISBN-13: 978-0801453366

Kamrava, Mehran (Ed.) Beyond the Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain in the Middle East. 
(Hurst & Company, 2014) ISBN: 9780199384419.

Lust, Ellen (Ed). The Middle East. 14th edition. (Sage Publications, 2016) ISBN 9781506329284.

Pripstein Posusney, M. & Penner Angrist, M. Authoritarianism in the Middle East: Regimes and 
Resistance. (Rienner, 2005) ISBN 1588263428.

Articles:
(All articles can be downloaded from the University library article database, EDS, if  nothing else 
is stated. Search for the titles on www.su.se/bibliotek ).

Carothers, Thomas. The end of  the transition paradigm. Journal of  Democracy. Vol. 13, No. 1. 
2002: 5-21.

Euraque, Darío A. The Arab-Jewish economic presence in San Pedro Sula, the industrial capital 
of  Honduras: Formative years, 1880s–1930s, Immigrants & Minorities Vol. 16, No. 1-2 (1997): 
94-124.

Karam, John Tofik. A Cultural Politics of  Entrepreneurship in Nation-Making: Phoenicians, 
Turks, and the Arab Commercial Essence in Brazil. Journal of  Latin American Anthropology, Vol. 9, 
No. 2. 2004: 319-35

Khair, Akram. ’House’ to ‘Goddess of  the House’: Gender, Class and Silk in 19th century Mt. 
Lebanon. International Journal of  Middle East Studies, Vol. 28 No. 3. 1996: 325-348.

Mitchell, Timothy. Carbon Democracy. Economy and Society, Vol. 38 No. 3. 2009: 399-432.

Osterweil, Marc J. The Economic and social condition of  Jewish and Arab immigrants in Bolivia, 
1890–1980. Immigrants & Minorities, Vol. 16 No. 1-2. 1997: 146-166.

Potter, David. (ed.). Democratization. Cambridge & Malden: Polity Press. 1997: 1-40. (Downloaded 
from Mondo)



Ross, Michael L. Does Oil Hinder Democracy?, World Politics, Vol. 53, No. 3, 2001: 325-361.

Stephan, A. & Linz J. L.. Democratization Theory and the ”Arab Spring”. Journal of  Democracy. 
Vol. 24, No. 2. 2013: 15-30.

Vitalis, Robert. Black gold, white crude: An essay on American Exceptionalism, hierarchy, and 
hegemony in the Gulf. Diplomatic History, Vol. 26 No. 2. 2002: 185-213.

Vitalis, Robert. The “New Deal” in Egypt: The Rise of  Anglo-American Commercial 
Competition in World War II and the Fall of  Neocolonialism. Diplomatic History, Vol. 20, No. 2. 
1996: 211-240.

Grading Critera
Grades will be set according to the following seven-point scale related to the learning objectives 
of  the course: 

A  The student has shown knowledge of  the various types of  regimes and state structures that 
exist in the Middle East and North Africa, as well as of  civil society’s role in the region. The 
student has shown ability to analyse the obstacles and possibilities for democratization in the 
region, based on selected theoretical approaches and social science perspectives.  

The student has shown knowledge of  the economic conditions that characterizes the political 
economy of  the region, as well as of  some of  the development strategies that have been used in 
the region and from that shown ability to analyse the obstacles and possibilities for economic 
development in the region. 

The student has shown knowledge of  the closely interwoven relation between economic and 
political development in the region.

The student has demonstrated that he/she fulfils the criteria above, by implementing the written 
home assignment and submitting it on time. The student demonstrates a broad knowledge of  
the subject and shows a great capacity for creative, critical and original thinking. The student has 
also completed the seminar assignments.
 

B  The student has shown knowledge of  the various types of  regimes and state structures that 
exist in the Middle East and North Africa, as well as of  civil society’s role in the region. The 
student has shown ability to analyse the obstacles and possibilities for democratization in the 
region, based on selected theoretical approaches and social science perspectives.  

The student has shown knowledge of  the economic conditions that characterizes the political 
economy of  the region, as well as of  some of  the development strategies that have been used in 
the region and from that shown ability to analyse the obstacles and possibilities for economic 
development in the region. 

The student has shown knowledge of  the closely interwoven relation between economic and 
political development in the region.



The student has demonstrated that he/she fulfils the criteria above, by implementing the written 
home assignment and submitting it on time. The student demonstrates a broad knowledge of  
the subject and shows capacity to be creative and critical. The student has also completed the 
seminar assignments.

C  The student has shown knowledge of  the various types of  regimes and state structures that 
exist in the Middle East and North Africa, as well as of  civil society’s role in the region. The 
student has shown ability to analyse the obstacles and possibilities for democratization in the 
region, based on selected theoretical approaches and social science perspectives.  

The student has shown knowledge of  the economic conditions that characterizes the political 
economy of  the region, as well as of  some of  the development strategies that have been used in 
the region and from that shown ability to analyse the obstacles and possibilities for economic 
development in the region. 

The student has shown knowledge of  the closely interwoven relation between economic and 
political development in the region.

The student has demonstrated that he/she fulfils the criteria above, by implementing the written 
home assignment. The student has a certain capacity for critical thinking. The student has also 
completed the seminar assignments.

D  The student has shown knowledge of  the various types of  regimes and state structures that 
exist in the Middle East and North Africa, as well as of  civil society’s role in the region. The 
student has shown ability to analyse the obstacles and possibilities for democratization in the 
region, based on selected theoretical approaches and social science perspectives.  

The student has shown knowledge of  the economic conditions that characterizes the political 
economy of  the region, as well as of  some of  the development strategies that have been used in 
the region and from that shown ability to analyse the obstacles and possibilities for economic 
development in the region. 

The student has shown knowledge of  the closely interwoven relation between economic and 
political development in the region.

The student has demonstrated that he/she fulfils the criteria above, by implementing the written 
home assignment. The student has also completed the seminar assignments.

E  The student has shown knowledge of  the various types of  regimes and state structures that 
exist in the Middle East and North Africa, as well as of  civil society’s role in the region. The 
student has shown ability to analyse the obstacles and possibilities for democratization in the 
region, based on selected theoretical approaches and social science perspectives.  

The student has shown knowledge of  the economic conditions that characterizes the political 
economy of  the region, as well as of  some of  the development strategies that have been used in 
the region and from that shown ability to analyse the obstacles and possibilities for economic 
development in the region. 



The student has shown knowledge of  the closely interwoven relation between economic and 
political development in the region.

The student has demonstrated that he/she fulfils the criteria above, by implementing the written 
home assignment. The student has also completed the seminar assignments.

There are some misunderstandings, but not so severe that the student fails.

FX The student lacks some of  the fundamental requirements necessary for the lowest pass grade 
E.  

F  The student completely lacks the fundamental requirements necessary for the lowest pass 
grade E. 



Fältstudie, 15hp (valbar delkurs)

ABAG05 ARABISKA MED INRIKTNING MOT MELLANÖSTERN- OCH 
NORDAFRIKASTUDIER V, GN, 30hp, HT2017

Kursansvarig: Martin Säfström [martin.safstrom@su.se]
Examinator: Martin Säfström

_____________________________________________________________________________

Kursbeskrivning:

Studenter, för vilkas examensarbete det är relevant att utföra en fältstudie, har möjlighet att göra det 
inom ramen för denna delkurs. Fältstudien skall ske i ett land i Mellanöstern eller Nordafrika och 
skall uppgå till minst 10 veckor. 

Fältstudien skall vara relaterad till studentens examensarbete. Inom ramen för delkursen kommer 
studenten att få undervisning i hur en fältstudie ska gå till och kommer att få hjälp med att förhålla 
sig till vetenskaplig litteratur kring teori och metod relevant för fältstudien. 

Ämnet för fältstudien ska på förhand godkännas av kursansvarig. En plan för fältarbetet ska 
upprättas mellan kursansvarig och studenten.

Inom denna delkurs skall studenten även skriva en rapport där han/hon redogör för sina 
erfarenheter från fältstudien.

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Självständigt och på ett vetenskapligt sätt samla in empiri, relevant för examensarbetet, i fält.
• Visa på kunskap om relevant teori och metod för insamling av empiri i fält.
• Visa förmåga att reflektera över sin egen roll i insamling av data.
• Visa kunskap om och förmåga att reflektera över forskningsetiska normer relevanta för en 
fältstudie. 

_____________________________________________________________________________

Ansökan:

Studenten ska i god tid kontakta kursansvarig och få ämnet för fältstudien godkänd. Senast en 
månad innan avresa ska en plan för fältarbetet ha upprättas mellan kursansvarig och studenten, samt 
handledare i Sverige och i fält ha utsetts.

_____________________________________________________________________________

Undervisning:

Undervisningen består av handledning. Studenten kommer att ha en handledare i Sverige och en 
handledare i fält. Studenten och handledarna för löpande samtal omfattande minst en timma/vecka 
om studentens arbete.



_____________________________________________________________________________

Examinationsform:

För att bli godkänd på delkursen Fältstudie krävs följande:

• Intyg från handledaren i fält på fullgjord fältstudie 

• En rapport (ca. 10 sidor, 1.5 radavstånd, 12pt) där studenten reflekterar över och analyserar 
sina erfarenheter från fältstudien.

Intyg och rapport ska vara inlämnad senast en månad efter fullgjord fältstudie.

På delkursen Fältstudie kan du få G / U i betyg
_____________________________________________________________________________

Kurslitteratur:

På denna delkurs finns ingen på förhand specificerad kurslitteratur. Studenten förväntas dock läsa 
litteratur som är relevant för fältstudien, inbegripet litteratur om teori och metod för insamling av 
empiri i fält. Studenten väljer själv relevant litteratur i samråd med handledaren.

_____________________________________________________________________________

Betygskriterier:

G Studenten har fullgjort fältstudien. Studenten har även skrivit en rapport om sina 
erfarenheter från fältstudien och i denna visat att han/hon självständigt och på ett vetenskapligt sätt 
kan samla in empiri relevant för examensarbetet i fält, inbegripet att han/hon har kunskap om 
relevant teori och metod för insamling av empiri i fält. Studenten visar även att han/hon besitter en 
förmåga att reflektera över sin egen roll i insamling av data och kan reflektera över forskningsetiska 
normer relevanta för en fältstudie. 

U Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för godkänt betyg.

_____________________________________________________________________________



Praktik, 15hp (valbar delkurs)

ABAG05 ARABISKA MED INRIKTNING MOT MELLANÖSTERN- OCH 
NORDAFRIKASTUDIER V, GN, 30hp, HT2017

Kursansvarig: Martin Säfström [martin.safstrom@su.se]
Examinator: Martin Säfström

____________________________________________________________________________

Kursbeskrivning:

Praktik är en god möjlighet att få pröva hur det är att arbeta praktiskt med frågor som rör 
studentens utbildning. Praktiken skall på förhand godkännas av studierektor och vara relevant för 
studentens studier. Det betyder bland annat att praktiken skall vara förlagd till ett land i MENA-
regionen, alternativt till en organisation vars arbete är relevant för Mellanösterns språk och kulturer 
som ämne.

Studentens arbetsuppgifter under praktiken skall vara kvalificerade och relevanta för studentens 
studier. Studenten skall på förhand kunna visa intyg på vilka arbetsuppgifter som skall ingå i 
praktiktjänstgöringen. Studenten skall ha en handledare på arbetsplatsen. En preliminär praktikplan 
ska upprättas mellan handledaren och studenten i början av praktikperioden. Praktiken skall uppgå 
till motsvarande minst 10 veckors heltidsarbete.

Inom denna delkurs skall studenten även skriva en rapport där han/hon redogör för sina 
erfarenheter från praktiken.

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Omsätta kunskaper från sina tidigare studier i praktiskt handlett arbete, inbegripet att visa 
förmåga att samla in och analysera information på ett professionellt och kritiskt sätt och 
att kommunicera detta muntligt och skriftligt, enligt de normer som gäller på praktikplatsen. 

• Visa förmåga att reflektera över och analysera sina erfarenheter från praktiken och hur de 
förhåller sig till tidigare förvärvade kunskaper inom ämnesområdet; Mellanösterns språk och 
kulturer.

_____________________________________________________________________________

Ansökan:

Studenten ska ansöka om praktik senast en månad innan praktiken påbörjas. Ansökan skall innehålla 
en ifylld ansökningsblankett (som hämtas ut på studentexpeditionen eller laddas ner på avdelningens 
hemsida www.su.se/asia/mena) och ett intyg från praktikplatsen vari tänkta arbetsuppgifter framgår 
samt handledare namnges.

_____________________________________________________________________________



Undervisning:

Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och genomför relevanta 
uppgifter. Praktiken är en utbildningsplats. Undervisning sker i form av handledning på 
praktikplatsen på så vis att studenten och handledaren för löpande samtal omfattande minst en 
timma/vecka om studentens arbete och dess relevans till praktikplanen.

_____________________________________________________________________________

Examinationsform:

För att bli godkänd på praktik krävs följande:

• Intyg från praktikplatsen där de arbetsuppgifter som studenten huvudsakligen har utfört och 
studentens närvaro framgår.
• En rapport (ca. 10 sidor, 1.5 radavstånd, 12pt) där studenten reflekterar över och analyserar 
sina erfarenheter från praktiken och hur dessa förhåller sig till tidigare förvärvade kunskaper 
inom ämnesområdet; Mellanösterns språk och kulturer.

Samtliga inlämningar skall ske senast en månad efter fullgjord praktik.

På delkursen Praktik kan du få G / U i betyg

_____________________________________________________________________________

Kurslitteratur:

På denna delkurs finns ingen kurslitteratur.
_____________________________________________________________________________

Betygskriterier:

G Studenten har fullgjort praktiken och uppvisat intyg på detta. Studenten har även skrivit en 
rapport om sina erfarenheter från praktiken och i denna reflekterat över hur dessa förhåller sig till 
tidigare förvärvade kunskaper inom ämnesområdet; Mellanösterns språk och kulturer.

U Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för godkänt betyg.

_____________________________________________________________________________



Viktig information om 
tentamen och regelverk



Hemtentamen:
Tentamen kommer att publiceras det datum och det klockslag som står angivet i 
kursbeskrivningen. En hemtentamen publiceras alltid på kursportalen Mondo. Tentamen 
kommer att finnas på Mondo ända tills den skall lämnas in, du behöver alltså inte ladda ner den 
exakt vid det klockslag då den publiceras. Inlämningstid och datum står också angivet i 
kursbeskrivningen, på själva tentamen samt på Mondo. 

Tentamen skall alltid lämnas in elektroniskt via kursportalen Mondo. För att kunna logga 
in på kursportalen krävs att du är registrerad på kursen samt har aktiverat ditt universitetskonto. 
Om du är registrerad på kursen men ändå inte kan komma in på kursportalen, kontakta 
studentexpeditionen på exp.asien@su.se

När du lämnar in din tentamen på Mondo måste du klicka på knappen ”Submit/Lämna in”. Om 
du bara klickar på ”Spara” når inte din tentamen institutionen utan sparas bara på din Mondo-
sida. Om inlämningen är gjord korrekt får du ett automatiskt svarsmail till din webmail. 
Kontrollera alltid detta!

Till en hemtentamen behöver du inte göra en tentamensanmälan på förhand. 

Skrivtid för hemtentamen varierar mellan några dagar upp till en hel termin. För information om 
en specifik kurs, se kurskompendiet. I undantagsfall, som vid särskilda behov för dyslektiker eller 
funktionsnedsättning, kan förlängning av skrivningstid ske. 

Om du har särskilda behov, kontakta alltid Service för studenter med funktionsnedsättning 
(studentstod@su.se eller 08/16 28 78) i god tid innan tentamen. Kontakta därefter studierektor 
vid avdelningen för Mellanösternstudier (martin.safstrom@su.se). 
___________________________________________________________________________

Salstentamen:

Normalt är en salstentamen 2-4 timmar och det är endast i undantagsfall som vid särskilda behov 
för dyslektiker eller funktionsnedsättning som förlängning av skrivningstid kan ske.

Om du har särskilda behov, kontakta alltid Service för studenter med funktionsnedsättning 
(studentstod@su.se eller 08/16 28 78) i god tid innan tentamen. Kontakta därefter studierektor 
vid avdelningen för Mellanösternstudier (martin.safstrom@su.se). 

Regler vid salstentamen:

Under skrivningen gäller skrivningsvaktens hänvisningar. Varje student är skyldig att efterfölja 
skrivningsvaktens regler och hänvisningar. Följande regler gäller vid salstenta:

Placering: Varje student skall placera sig där det finns en skrivning utlagd eller där 
tentamensvakten anvisar en plats. Det är inte tillåtet att flytta på skrivningarna.

Lämna skrivsalen: Det är förbjudet att lämna skrivningssalen tidigare än 30 minuter efter det 
att skrivningen börjat.

Försening: Studenter som kommer senare än 30 minuter till skrivningen får inte tentera om 
någon annan student lämnat skrivsalen. Försening innebär inte förlängd skrivtid för den 
student som kommit sent.

Personliga tillhörigheter: Ytterkläder och väskor placeras på plats angiven av 
skrivningsvakten.

Papper: Det är förbjudet att skriva på eget papper. De papper som får användas delas ut av 

mailto:studentstod@su.se
mailto:martin.safstrom@orient.su.se
mailto:studentstod@su.se
mailto:martin.safstrom@orient.su.se


skrivningsvakten.

Hjälpmedel: Vid de tentor där hjälpmedel, så som lexikon, är tillåtna kontrollerar 
skrivningsvakten att det inte finns några anteckningar i böckerna.

Förbud att samtala: Det är förbjudet för de som skriver tentan att samtala efter det att 
skrivningen startat.

Toalettbesök: Studenter som tenterar tillåts att gå på toaletten en och en efter att besöket 
anmälts till tentamensvakten. Lista för toalettbesök förs vid varje tentamenstillfälle.

Identifiering: Vid inlämning av tentamen till skrivningsvakten skall giltig legitimation 
uppvisas. Studenten ska också skriva sin namnteckning på anvisat papper, vid inlämning.

Fusk: Studenter som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om hen visar upp och 
lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska erbjuda studenten möjlighet att byta ut 
det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar.  

___________________________________________________________________________

Muntlig tentamen:

Ett vanligt komplement till skriftlig examination av olika slag är muntlig tentamen. Detta gäller 
främst inom språkkurserna (Arabiska). På muntlig tentamen kan du i de flesta fall endast få 
godkänt eller icke godkänt. En muntlig tentamen görs enskilt med läraren.

Till en muntlig tentamen måste du göra en tentamensanmälan, på samma vis som till 
salstentamen (se ovan).
___________________________________________________________________________

Om plagiering:

Det är bra att plugga tillsammans med sina kurskamrater, men när det är dags att göra tentamen 
är det mycket viktigt att man gör den självständigt.

Det är inte tillåtet att plagiera det någon annan har skrivit, vare sig det är från en klasskamrat, 
från internet eller ur en bok. När du återberättar eller citerar vad en författare har skrivit måste 
du därför alltid vara noga med att referera, d.v.s. ange varifrån information kommer. Om det inte 
är ett direkt citat (vilket måste markeras med citattecken), ska du återge informationen med dina 
egna ord. För mer information om hur man refererar, se t.ex. avdelningens formaliakompendium 
”Formalia. Att referera” (kan laddas ner som pdf  på www.orient.su.se/mena eller hämtas på 
studentexpeditionen). 

Tänk också på att om du ger det du skrivit till någon annan kan du råka ut för att du själv blir 
plagierad, och då kan det vara mycket svårt att avgöra vem som plagierade vem.

Alla hemtentamen kontrolleras genom programmet Turnitin innan de lämnas till läraren för 
rättning. Turnitin är ett program som jämför tentor med varandra samt söker på internet efter 
likheter i andra dokument.

Att plagiera någon betraktas som fusk, och våra lärare har lång erfarenhet och är mycket 
uppmärksamma på plagiering. Enligt universitetets regler måste all misstanke om fusk anmälas 
till en så kallad disciplinnämnd, vilket i värsta fall kan leda till avstängning från Stockholms 
universitet.



Ytterligare information:

För ytterligare information om tentamensformer vid avdelningen för Mellanösternstudier, se 
kompendiet ”Formalia: Att tentera”, vilket kan laddas ner på www.orient.su.se/mena, eller 
hämtas i utskriven version på studentexpeditionen i Kräftriket 4. 

___________________________________________________________________________

Centrala riktlinjer:

För information om centrala riktlinjer från Stockholms universitet vad gäller examination, se 
regelboken, som finnes på: http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grund-och-
avancerad-niva

Relevanta delar av regelboken att läsa igenom kan vara:

- Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

- Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet

- Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

___________________________________________________________________________
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