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Kursplan
för kurs på grundnivå

Mellanöstern- och Nordafrikastudier I

Middle Eastern and North African Studies I

30.0 Högskolepoäng

30.0 ECTS credits

Kurskod: ABMCG1

Gäller från: HT 2015

Fastställd: 2012-03-16

Ändrad: 2015-02-25

Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde: Mellanösterns språk och kulturer

Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-03-20, reviderad 2015-02-25.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

ME01 Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner 7.5

ME05 Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia 7.5

ME04 Mellanöstern- och Nordafrikas samhällen 7.5

ME03 Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur 7.5

Kursens innehåll

Kursen utgör första terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom ramen för denna kurs
tillägnar sig studenten kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas historia och de tre största religionerna i
regionen; judendom, kristendom och islam, deras historiska utveckling och utmärkande drag. Kursen
introducerar även studenten för Mellanöstern- och Nordafrikas litteraturhistoria och regionens samtida
politiska och ekonomiska landskap, samt belyser regionens samtida samhällsliv utifrån ett genusperspektiv.

Kursen består av följande delkurser:

- Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner, 7.5hp:

Denna delkurs behandlar den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från ca 300-talet före vår
tideräkning fram till år 950. Delkursen behandlar även de tre abrahamitiska religionerna (judendom,
kristendom och islam), deras historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala grupperingar.

- Mellanöstern och Nordafrikas moderna historia, 7.5hp:

Denna delkurs behandlar den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från 950 fram till modern
tid. Fokus ligger på ottomanska imperiets uppgång och fall, imperialismen och bildandet av självständiga
stater. 

- Mellanöstern- och Nordafrikas samhällen, 7.5hp:
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Delkursen ger en introduktion till Mellanöstern och Nordafrikas samtida politiska landskap, geografiska
förutsättningar, demografi och ekonomi. Kursen behandlar även regionens samtida samhällsliv utifrån ett
genusperspektiv, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter.

- Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur, 7.5hp:

Denna delkurs ger en introduktion till litteraturhistorien i Mellanöstern och Nordafrika. Detta innebär en
grundläggande genomgång av den arabiska, persiska, turkiska, kurdiska och hebreiska litteraturen, klassisk
såväl som modern. Särskilt fokus ligger på den arabiska litteraturen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Inom delkursen Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner, 7.5hp:

• Identifiera betydelsefulla skeden och personer i den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika,
från ca 300 f.v.t. till 950 v.t., med fokus på Muhammad och islams uppkomst och de umayyadiska och
abbasidiska kalifaten, i stora drag.
• Visa kunskap om judendomen, kristendomen och islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och
centrala grupperingar.

Inom delkursen Mellanöstern och Nordafrikas moderna historia, 7.5hp:

• Identifiera betydelsefulla skeden och personer i den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika
från 950 till nutid med fokus på historien efter Napoleons landstigning i Egypten 1798. 
• Visa kunskap om imperialismens påverkan på regionen och framväxten av självständiga nationalstater.

Inom delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas samhällen, 7.5hp:

• Visa grundlägga kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas samtida politiska landskap.
• Visa grundlägga kunskap om vad som utmärkt Mellanöstern- och Nordafrikaregionen när det gäller
geografiska förutsättningar, demografiska utmaningar och ekonomiska faktorer.
• Visa kunskap om genusstrukturers inverkan på regionens samtida samhällsliv och kvinnors rättigheter. 

Inom delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur, 7.5hp:

• Visa kunskap om den historiska utvecklingen av, och huvuddragen i, den äldre och moderna arabiska
litteraturen.
• Visa grundläggande kunskap om den historiska utvecklingen av, och huvuddragen i, den persiska, turkiska,
hebreiska och kurdiska litteratur.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen är obligatorisk.

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, i form av hemtentamina.

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 hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser, vilket inkluderar fullgjord
närvaro om 80% på respektive delkurs. 

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
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kompensationsuppgift.

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. 

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 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.

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 en månad före kursstart.
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ABMCG1, MELLANÖSTERN- OCH 
NORDAFRIKASTUDIER I, 30HP, HT 2017
LITTERATURLISTA

___________________________________________________________________________

• Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner I, 7,5hp

• Böcker: 

Esposito, John L., Islam. Den raka vägen. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 2011. 
ISBN 9789144071176. (398 sidor).

Groth, Bente, Judendomen. Kultur, historia tradition. Stockholm: Natur och Kultur. 2002. 
ISBN 9127073890. (346 sidor).

Hedin, Christer, Kristendom. Lära, fromhetsliv och historia. Stockholm: Dialogos. 2011. ISBN 
9789175042336. (319 sidor). 

• Artiklar tillgängliga på sub.su.se:

Manzano Moreno, Eduardo, ”The Iberian Peninsula and North Africa”, The New Cambridge 
History of  Islam. Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press. 2010. s. 581-600 

(19s).

Whittow, Mark, ”The late Roman/early Byzantine Near East”, The New Cambridge History of  
Islam. Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press. 2010. s. 72-97 (25s). 

• Artiklar tillgängliga på Mondo

Axworthy, Michael, "Origins: Zoroaster, the Achaemenids, and the Greeks", A history of  Iran. 
New York: Basic Books. 2008. s. 12-30 (18s).

Hinnells, J. R., ”Why study Religions?”, The Routledge Companion to the Study of  Religion. Second 
Edition. New York: Routledge. 2010. ISBN 0415473284. s. 5-20 (15s).

Knysh, Alexander, "After Muhammad: The "Rightly Guided" Caliphs and the Arab 
Conquests", Islam in Historical Perspective. United States. Pearson. s. 36-47 (11s). 

Scheindlin, Raymond P., ”Judaea and the Origns of  the Diaspora”, A Short History of  the Jewish 
People from legendary times to modern statehood. Oxford: Oxford University Press. 1998. s. 25-49 
(14s).

       
Referenslitteratur: (obs endast tips för fördjupning, ej obligatorisk läsning)

Lapidus, Ira M., A History of  Islamic Societies. Oxford: Oxford University Press. 2002. (1000s) 
ISBN 0521779332.

McGrath, Allister E., Christianity. An introduction. Second Edition. Oxford: Blackwell 
Publishing. ISBN 1405108991.

Naylor, Phillip C., North Africa. A History from Antiquity to the Present. Austin: University of  
Texas Press. 2009. ISBN 9780292719224.



Olsson, Susanne & Sorgenfrei, Simon (red.), Islam: En Religionsvetenskaplig Introduktion. 
Stockholm: Liber. 2015.

Cook, M., Robinson, C. F. & Fierro, M. (eds.), The New Cambridge History of  Islam, Vol. 1-6, 
Cambridge: Cambridge University Press. 2010. ISBN 052151536X.

Hedin, Christer, Islams historia. Tro och traditioner genom tiderna. Stockholm: Dialogos förlag. 
2010. ISBN 9789175042206.

Sarkosh Curtis, V & Stewart, S. (red.), The Sasanian Era. London: I.B. Tauris. 2008. 

Sartre, Maurice, The Middle East under Rome. Harvard University Press. 2005. ISBN 
0674025652.

Watt, W. Montgomery, Muhammed. Prophet and Statesman. Oxford: Oxford University Press. 
1974. ISBN 0198810784.

___________________________________________________________________________

• Mellanöstern och Nordafrikas medeltida och moderna historia, 7,5hp

Books:

Blumi, Isa. Ottoman Refugees, 1878-1939 (Bloomsbury Press, 2013).

Doherty, Gareth. Paradoxes of  Green: Landscapes of  a City-State (University of  California Press, 
2016).

Kamrava, Mehran. The Modern Middle East, Third Edition (Universitiy of  Califronia Press, 2013).

Robson, Laura. States of  Separation: Transfer, Partition and the Making of  the Modern Middle East 
(University of  California Press, 2017).

Articles: 

Aksan, Virginia H. "Theoretical Ottomans." History and Theory 47, no. 1 (2008): 109-122.

Lockman, Zachary. "Introduction,” in Contending Visions of  the Middle East: The History and 
Politics of  Orientalism. (Cambridge University Press, 2004): 1-37.

___________________________________________________________________________

• Mellanöstern och Nordafrikas litteratur, 7,5hp

• Böcker:

Allen, Roger M.A., An Introduction to Arabic Literature. Cambridge: Cambridge University Press. 
2000. (sid.1-192, sid. 193-238 läses kursivt). ISBN 0521776570. Finns även som e-

bok på ebrary, se:  http://site.ebrary.com/lib/sthlmub/home.action

Halman, Talat S., A Millennium of  Turkish Literature. A Concise History. New York: Syracuse 
University Press. 2011. (170s). ISBN 978-0-8156-0958-2.

• Artiklar via Universitetsbiblioteket:

Abramson, Glenda M., Leiter Samuel, Rabin, Chaim (eds.), "Hebrew literature" i Britannica 
Online Encyclopedia http://www.britannica.com/EBchecked/topic/259083/ Hebrew-



literature (11s).

de Bruijn, J.T.P., "Persian literature" i Britannica Online Encyclopedia http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/452843/Persian-literature (14s).

• Artiklar på Mondo:

Ahmadzadeh, Hashem, ”Introduction to the Persian Novel” , i Nation and Novel. A Study of  
Persian and Kurdish Narrative Discourse. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 2003.

     Ahmadzadeh, Hashem, ”In Search of  a Kurdish Novel that Tells Us Who the Kurd Are” i      
Iranian Studies. Vol.40, No. 5 (Dec. 2007), 579-592 (14s)

Dahlén, Ashk, ”Den skönlitterära prosan efter 1945” i Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Essäer. 
Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011 (15s)

Sabir, Rafiq, ”An Introduction to Kurdish Poetry”, Modern Kurdish Poetry. An Anthology and   
Introduction. (Sabir, Mirawdeli & Watts, eds.). Uppsala: Centre for Multiethnic Research.  
2006. (15s).

Shaked, Gershon, ”A literature ”against all odds”. The advent of  modern Hebrew literature.”, 
Modern Hebrew Fiction, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2000 
(10s)

Shaked, Gershon and Peleg, Yaron, ”Through Many Small Windows by the Back Door: An 
Introduction to Postrealistic Hebrew Literature, 1950-80” i Prooftexts, vol. 16, no. 3 
(September 1996), s. 271-291 (20s)

Shakely, Farhad, ”Förord” i Shakely, Farhad (urval och förord), Kurdistan berättar: Fåglarna 
återvänder till bergen. Stockholm: Bokförlaget Tranan, 2011 (28s).

• Textkompendium med textexempel (finns på Mondo):

Qasida av Ka‘b son till Zuhair, i Reynold A. Nicholson, Translations of  Eastern Poetry and 
Prose, Greenwood Press Publishers, New York. 1969: 19-23. ISBN: 978-0391034631.

Ibn Hisham: ur Profetens biografi i Reynold A. Nicholson, Translations of  Eastern Poetry and Prose, 
Greenwood Press Publishers, New York. 1969: 38-41. ISBN: 978-0391034631.

Jalāl ad-Din Rumi, ”Masnavi-ye Ma´navi” (Den inre sanningens epos) i Utas, Bo, Den persiska 
litteraturen. Översättningar, Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011:107-109, ISBN: 978-91-977513-2-2 

`Abd Allah Ibn al.Muqaffa`,  ”Mannen, draken, ormarna och de två råttorna”, ”Musen 
förvandlad till flicka”,  ”De tre fiskarna” ur Kalila och Dimna (översättning Lotty Berencreutz), 
Alhambra förlag, 1993, ISBN: 91-87680-43-2

Omar Khayyām, ”Robā`iyāat” (Fyrradingar) i Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Översättningar, 
Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011:81-85, ISBN: 978-91-977513-2-2 

Hikmet, Nazim, ”I Love My Country”, i Reza Aslan (ed.), Tablet and Pen. Literary Landscapes from 



the Modern Middle East., W.W. Norton & Company, New York – London. 2011: 56-58. ISBN 
978-0393065855.

Farrokhzad, Forough, ”I pity the garden” (övers. Sholeh Wolpé), hämtad från: http://
wordswithoutborders.org/article/i-pity-the-garden

Farrokhzad, Forough , ”Wind-Up Doll”, i Reza Aslan (red.), Tablet and Pen. Literary Landscapes 
from the Modern Middle East., W.W. Norton & Company, New York – London. 2011: 357-359. 
ISBN 978-0393065855.

Qabbani, Nizar, ”Bröd, cannabis och måne”, i Burton, Nina och Oweini, Saleh (urval och 
tolkning), Alkemins blå eld. Modern arabisk poesi, Stockholm: Tidens förlag, 1991: 63-65. ISBN: 
9155035892

• Välj dessutom två av följande böcker ur två olika områden att läsa:

Persisk litteratur
Kader Abdollah, Huset vid moskén. Norstedts förlag. 2008.
Sadegh Hedayat, Den blinda ugglan. Tranan. 2009.
Shahrnush Parsipur, Kvinnor utan män. Baran. 1994.
Shahrnush Parsipur, Women without Men. The Feminist Press. 2004.

Turkisk litteratur:
Kemal Yasar, Låt tistlarna brinna. Ordfront. 1998
Pamuk Orhan, Snö. Norstedts Pocket. 2006.
Shafak, Elif, Bastarden från Istanbul. 2244. 2011.

Hebreisk litteratur:
Keret Etgar, Åtta procent av ingenting. Bastion Förlag. 2008.
Grossman, David, På flykt från ett sorgebud. Bonnier. 2011.
Rabinyan, Dorit, Våra bröllop. Natur & Kultur. 2002.

Kurdisk litteratur:
Uzun Mehmed, I skuggan av en förlorad kärlek. Ordfront förlag AB. 2001.
Dostan Hama, En plats i paradiset. Författarhuset. 2003.
Barakat Salim, Järngräshoppan. Tranan. 2000.

Arabisk litteratur:
Mahfouz Naguib, Midaqqgränden. Norstedts förlag. 1981.
al-Shaykh Hanan,The Locust and the Bird. Bloomsbury. 2010.
Salih Tayeb, Utvandringens tid. Leopard förlag. 2006.

Referenslitteratur: (obs endast tips för fördjupning, ej obligatorisk läsning)

Badran, M. & Cooke, M., Opening the Gates: An Anthology of  Arab Feminist Writing. Indiana: 



Indiana University Press. 2004. (461s). ISBN 0253217032

Karavan. Temanummer turkisk litteratur. nummer 1, 2009.

Kemal, Silay (red.), An Anthology of  Turkish Literature. Bloomington. 1996.

Kronholm, Tryggve, Spegelbilder. Den arabiska litteraturens historia. Stockholm: Natur och Kultur, 
1995. (398 s.) ISBN: 91-27-04315-0.

Ostle, Robin, Modern Literature in the Near and Middle East 1850-1970. London: Routledge 1991. 
(248 s.)

Seyhan, Azade, Tales of  Crossed Destinies. The Modern Turkish Novel in a Comparative Context, New 
York: The Modern Language Association of  America, 2008. (237 s.) ISBN: 1553-6181. - Här 
finns bl.a. uppgifter om Orhan Pamuk och Yasar Kemal.

Shaked, Gershon, Modern Hebrew Fiction. Bloomington: Indiana University Press. 2000. (286 s.), 
ISBN: 0-253-33711-9. 

Stagh, Marina, Modern arabisk prosa. Lund: Bibliotekstjänst. 1996. (176s). ISBN 9170183910.

Toll, Christopher, Den arabiska litteraturen. Stockholm: Bokförlaget Atlantis. 2002. (184s). ISBN 
9174865978.

Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Essäer. Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011. ISBN 
798-91-977513-1-5.

Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Översättningar. Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011. ISBN 
798-91-977513-2-2.

___________________________________________________________________________

• Mellanöstern och Nordafrikas samhällen, 7,5hp

Abu-Lughod, Lila. Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on 
Cultural Relativism and Its Others. American Anthropologist . Vol. 104, No. 3. 2002:783-790. 
(laddas ned på Mondo)

Amar, Paul. Middle East Masculinity Studies: Discourses of  ‘Men in Crisis,’ Industries of  
Gender in Revolution. Journal of  Middle East Women’s Studies. Vol. 7, No. 3. 2011: 36-70.

Amer, Sahar. Naming to Empower: Lesbianism in the Arab Islamicate World Today. Journal of 
Lesbian Studies. Vol. 16, No. 4. 2012: 381-397. (laddas ned på Mondo)

Anderson, Ewan D. & Anderson, Liam D. An Atlas of  Middle Eastern Affairs. Second Edition. 
London & New York: Routledge. 2013. ISBN: 9780415680967 (352s)

Angrist, Michelle Penner (Ed.). Politics & Society in the Contemporary Middle East. Second 
Edition. Colorado & London: Lynne Rienner Publishers. 2013: ISBN 9781588269089 (525s).

Said, Edward. Orientalism. Stockholm: Ordfront. 2000. (s. 63-98) Även andra utgåvor fungerar 
bra. Det som ska läsas är “Inledning”, i den engelska utgåvan benämnt: “Introduction”.



Truth, Sojourner. Ain’t I a Woman? [Transkriberat tal] Ohio Women’s Convention. Akron, 1851. 
(laddas ner på Mondo)

___________________________________________________________________________



KURSÖVERSIKT



Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner, 
7,5HP

ABMCG1 MELLANÖSTERN- OCH NORDAFRIKASTUDIER I, GN, 30hp, HT 2017

Kursansvarig:  Christer Hedin [christer.hedin@rel.su.se]
Examinator:     Christer Hedin

Delkursbeskrivning:

Denna delkurs behandlar Mellanöstern och Nordafrikas politiska historia från de israelitiska 
folkens uppkomst ca. 1800-1200 f.v.t. till det muslimska kalifatets uppluckring i mitten på 
900-talet. Den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från mitten av 900-talet 
fram till idag kommer att behandlas på delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas moderna 
historia. 

Kursen tar sitt avstamp i det israelitiska folkets äldsta historia, och diskuterar skiljelinjerna 
mellan historia och religion i samband med berättelserna om Abraham och hans 
efterkommande. Du får följa israeliternas uttåg ur Egypten under Moses ledning, etableringen 
av en stat under kung David och det israelitiska folkets situation under olika imperier fram till 
det att romarna bränner ner det judiska templet under det första århundradet efter vår tid.

Därefter kommer du att få läsa om hur kristendomen sprids i mellanöstern och så 
småningom blir statsreligion i det bysantinska riket. Det bysantinska rikets långa kamp mot 
det persiska sassanidiska riket kommer att bädda för de arabiska erövringarna på 600-talet. Du 
kommer få läsa om Muhammeds liv och profetskap och hur hans efterföljare bildar det första 
arabiska imperiet i Mellanöstern. 

Kursen behandlar också de abrahamitiska religioner som uppstår i Mellanöstern under denna 
period. Judendomen, kristendomen och islam kallas ibland för de abrahamitiska religionerna 
på grund av sitt gemensamma ursprung, sina många likheter sinsemellan och för att de alla 
tillskriver Abraham en viktig roll i de religiösa traditionerna. 

De tre abrahamitiska religionerna är alla verksamma och spelar en viktig roll i Mellanöstern 
idag. Du kommer att få bekanta dig med deras historia och utveckling under den tidsperiod 
kursen behandlar. Du kommer även att få bekanta dig med respektive religions mest centrala 
trosuppfattningar, de heliga skrifterna, de viktigaste riterna och högtiderna. Därtill kommer 
du få en inblick i vilka som är de viktigaste inriktningarna och förgreningarna inom de olika 
religionerna idag, samt vilka moderna utmaningar de står inför. 

Undervisningen på denna delkurs är obligatorisk. Mer information om detta ges under 
rubriken ”Examinationsform” nedan.

Delkursupplägg:

Det är viktigt att du kommer förberedd till föreläsningarna genom att ha läst igenom den 
angivna litteraturen för varje tillfälle. Det gör det lättare att hänga med och ställa frågor under 



lektionen. 

Glöm inte att noga läsa igenom lärandemål, examensform och betygskriterier inför varje 
delkurs. 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Identifiera betydelsefulla skeden och personer i den historiska utvecklingen i 
Mellanöstern och Nordafrika, från ca 300 f.v.t. till 950 v.t., med fokus på Muhammad 
och islams uppkomst och de umayyadiska och abbasidiska kalifaten, i stora drag.

• Visa kunskap om judendomen, kristendomen och islams historia, trosuppfattningar, 
heliga skrifter, riter och centrala grupperingar.

Examinationsform:
Delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner examineras genom en 
hemtentamen.

Hemtentamen: 

Tentamen består av fem frågor som skall besvaras med 1,5-2 sidor per fråga (1,5 
radavstånd storlek 12), inom den angivna tidsramen. I dina svar ska du utgå från 
kurslitteraturen. Övriga källor bör endast användas som komplement, i den mån du tycker 
att det är relevant. Du måste alltid använda korrekt källhänvisning.

För att din tentamen ska godkännas måste den lämnas in i tid via Mondo, och samtliga 
frågor måste besvaras. Varje fråga kan ge max 10 poäng; hela tentamen kan därmed ge 
max 50 poäng. Totalt sett måste du ha minst 30 av 50 poäng på hela tentamen för att bli 
godkänd (60 %). För en utförlig beskrivning av kraven, se detta kurskompendium under 
lärandemål respektive betygskriterier.

Alla hemtentor lämnas in på Mondo, och lämnas också tillbaka på Mondo av läraren efter 
rättning. Där kan du se kommentarer på din tentamen, samt ditt betyg. Betyg återfinns 
även under Studieresultat på Mina Studier, genom www.mitt.su.se (logga in med ditt 
universitetskonto).

Tentan för Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner publiceras på Mondo 25/9 
klockan 10.00 och skall lämnas in senast 28/9 klockan 24.00.  

Glöm inte att läsa igenom instruktionerna för tentamen noga. Det är också viktigt att du 
läser igenom informationen om plagiering i kurskompendiet innan du sätter igång med 
tentan. Om du har några frågor om plagiering eller kring tentamen mer allmänt är du 
välkommen att kontakta studievägledaren eller kursansvarig.

http://www.mitt.su.se


Omtentamen: 

Tentan publiceras på Mondo den 6/11 klockan 10.00 och skall lämnas in senast den 9/11 
klockan 24.00.

I övrigt gäller samma information som ovan, för hemtentamen.

Obligatorisk närvaro:

Denna delkurs har obligatorisk närvaro. Det innebär att närvaro är ett kurskrav. För att få ett 
slutbetyg på delkursen krävs fullgjord närvaro om minst 80 %. Studerande med 70-79 % 
närvaro kan få slutbetyg efter godkända kompensationsuppgifter. Betyg på delkursen sätts 
efter resultat på tentamen. Observera att på delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia 
och religioner är även det s.k. Skrivarseminariet obligatoriskt.

80 % närvaro motsvarar 7 tillfällen (lektioner och seminarier)
70-79 % närvaro motsvarar 6 tillfällen (lektioner och seminarier)

Studenter som vid delkursens slut inte uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro kan skriva 
tentamen, men kommer inte att få betyg på delkursen förrän kurskravet uppfyllts. Studenten 
kan ta igen närvaron nästa gång delkursen ges.

Studenter som uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro, men inte blir godkänd på 
tentamen har möjlighet att tentera om delkursen, så länge den ges och inte väsentligt 
förändrats, utan att behöva uppfylla kurskravet igen.

Lektionsplanering:

Det är viktigt att du kommer förberedd till lektionerna. Läs därför noga igenom 
instruktionerna för varje lektion i planeringen nedan. 

För exakta datum, tidpunkter och lokalhänvisningar, se schemat i TimeEdit som ni finner på 
nätet. (Gå till www.orient.su.se/mena/vara-utbildningar och klicka er till rätt kurs). 

Observera att schemat kan komma att uppdateras om något oförutsett inträffar. Gå därför 
regelbundet in och kontrollera schemat på webben. Vid eventuella schemaändringar skickas 
också meddelanden ut via Mondo.

Informationsträff/introduktionsföreläsning

Information om studier på Arabiska med inriktning Mellanöstern- och 
Nordafrikastudier I/Kandidatprogrammet i Arabiska med inriktning 
Mellanöstern- och Nordafrikastudier. 

Lärare: Personal på Avdelningen för Mellanösternstudier



Föreläsning 1: Judendomens tidiga historia

Läshänvisningar: Hinnels s. 5-20, Groth, s. 9-35, 46-80, Axworthy 
12-30, Scheindlin, 25-49. 

Lärare: Christer Hedin

Teman för föreläsningen:
• Kursintroduktion
• Vad är skillnaden mellan religionsstudier och historiestudier?
• Abraham och hans efterkommande
• Moses och uttåget ur Egypten
• Kungatiden och templet i Jerusalem
• Kungadömets delning och det norra rikets undergång
• Den babyloniska fångenskapen
• Perserna och befrielsen ur fångenskapen
• Alexander den store och hellenismen
• Mackabéerupproret
• Den romerska ockupationen och det andra templets förstörelse

Föreläsning 2: Heliga skrifter, religiösa föreställningar och ritualer inom 
judendomen

Läshänvisningar: Groth, s. 35-45, 81-152.

Lärare: Christer Hedin

Teman för föreläsningen:

• Torah och Tanakh 
• Talmud (Mishna och Gemara)
• Halakha och Aggada

• Religiösa föreställningar inom judendomen
• Synagogans betydelse
• Bönens betydelse
• Renhet och orenhet, kosher och matregler

Föreläsning 3: Judendomens moderna utveckling och viktiga högtider

Läshänvisningar: Groth, s. 153-307.

Lärare: Christer Hedin

Teman för föreläsningen:

• Sefarad och Ashkenaz
• Judarna i Mellanöstern 
• Pogromer och gettoisering  
• Emancipationen
• De moderna judiska rörelserna
• Förintelsen
• Staten Israel
• Judiska högtider



Föreläsning 4: Kristendomens uppkomst och trosföreställningar

Läshänvisningar: Hedin s. 7-110.

Lärare: Christer Hedin

Teman för föreläsningen:

• Jesus liv och läror
• Paulus betydelse för kristendomens utveckling
• Det nya testamentets skrifter
• Kristendomens grundläggande trosföreställningar
• Kristen etik och kristna ritualer 

Föreläsning 5: Den kristna kyrkans historiska utveckling

Läshänvisningar : Hedin s. 111-191, 241-294.

Lärare: Christer Hedin

Teman för föreläsningen:

• Konstantin den store
• Det bysantiska riket
• Kristendomen som statsreligion
• Splittringen mellan öst och västkyrkan 
• De olika inriktningarna inom östkyrkan
• Protestantismen  
• Kristendomen idag: Utbredning och utmaningar 

Föreläsning 6: Islams tidiga historia

Läshänvisningar : Esposito, s. 17-42, 61-70, Whittow, s 72-97, 
Knysh 36-47, Manzano 581-600.

Lärare: Christer Hedin

Teman för föreläsningen:

• Muhammeds liv
• De islamiska erövringarna
• Kaliferna och successionskonflikten
• Splittringen mellan sunni- och shia-islam
• De olika shiitiska förgreningarna

Föreläsning 7: Islams läror och utveckling

Läshänvisningar : Esposito, s. 42-60, 70-100, 115-173.

Lärare: Christer Hedin

Teman för föreläsningen:

         • Koranen och haditherna
         • Islams fem pelare



         • Umayyaderna och abassiderna
         • De muslimska lagskolorna
         • Sufismen

Skrivarseminarium

Läshänvisningar : Formaliakompendium 1 - Att referera

Lärare: Martin Säfström

• Hur skriver man en hemtentamen?
• Hur refererar man korrekt?
• Vad innebär plagiering?

Föreläsning 8: Islam i den moderna tiden 

Läshänvisningar: Esposito s. 101-113, 175-343.

Lärare: Christer Hedin

Teman för föreläsningen:

• Wahhabismen
• De liberalt orienterade islamiska reformisterna: Afghani, Abduh 
och Rida 
• 1900-talets politiskt orienterade islamiska förnyare: Det muslimska 
brödraskapet och Jamaat-e-Islami 
•  Islams moderna utmaningar

Kurslitteratur:

• Böcker: 

Esposito, John L., Islam. Den raka vägen. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 2011. 
ISBN 9789144071176. (398 sidor).

Groth, Bente, Judendomen. Kultur, historia tradition. Stockholm: Natur och Kultur. 2002. 
ISBN 9127073890. (346 sidor).

Hedin, Christer, Kristendom. Lära, fromhetsliv och historia. Stockholm: Dialogos. 2011. ISBN 
9789175042336. (319 sidor). 

• Artiklar tillgängliga på sub.su.se:

Manzano Moreno, Eduardo, ”The Iberian Peninsula and North Africa”, The New Cambridge 
History of  Islam. Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press. 2010. s. 581-600 

(19s).

Whittow, Mark, ”The late Roman/early Byzantine Near East”, The New Cambridge History of  
Islam. Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press. 2010. s. 72-97 (25s). 

• Artiklar tillgängliga på Mondo

Axworthy, Michael, "Origins: Zoroaster, the Achaemenids, and the Greeks", A history of  Iran. 
New York: Basic Books. 2008. s. 12-30 (18s).



Hinnells, J. R., ”Why study Religions?”, The Routledge Companion to the Study of  Religion. Second 
Edition. New York: Routledge. 2010. ISBN 0415473284. s. 5-20 (15s).

Knysh, Alexander, "After Muhammad: The "Rightly Guided" Caliphs and the Arab 
Conquests", Islam in Historical Perspective. United States. Pearson. s. 36-47 (11s). 

Scheindlin, Raymond P., ”Judaea and the Origns of  the Diaspora”, A Short History of  the Jewish 
People from legendary times to modern statehood. Oxford: Oxford University Press. 1998. s. 25-49 
(14s).

       
Referenslitteratur: (obs endast tips för fördjupning, ej obligatorisk läsning)

Lapidus, Ira M., A History of  Islamic Societies. Oxford: Oxford University Press. 2002. (1000s) 
ISBN 0521779332.

McGrath, Allister E., Christianity. An introduction. Second Edition. Oxford: Blackwell 
Publishing. ISBN 1405108991.

Naylor, Phillip C., North Africa. A History from Antiquity to the Present. Austin: University of  
Texas Press. 2009. ISBN 9780292719224.

Olsson, Susanne & Sorgenfrei, Simon (red.), Islam: En Religionsvetenskaplig Introduktion. 
Stockholm: Liber. 2015.

Cook, M., Robinson, C. F. & Fierro, M. (eds.), The New Cambridge History of  Islam, Vol. 1-6, 
Cambridge: Cambridge University Press. 2010. ISBN 052151536X.

Hedin, Christer, Islams historia. Tro och traditioner genom tiderna. Stockholm: Dialogos förlag. 
2010. ISBN 9789175042206.

Sarkosh Curtis, V & Stewart, S. (red.), The Sasanian Era. London: I.B. Tauris. 2008. 

Sartre, Maurice, The Middle East under Rome. Harvard University Press. 2005. ISBN 
0674025652.

Watt, W. Montgomery, Muhammed. Prophet and Statesman. Oxford: Oxford University Press. 
1974. ISBN 0198810784.

Tidsskrifter och databaser:

Encyclopaedia of  Islam. Tillgänglig via Stockholms Universitetsbiblioteks databaser. 

Betygskriterier:

På delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner tillämpas den sjugradiga 
målrelaterade betygsskalan A-F. 

Observera att FX inte betyder att du kan komplettera tentan. Både F och FX är underkända 
betyg. Studera betygskriterierna noga i början av delkursen. Om något är oklart, tveka inte att 
kontakta kursansvarig. Nedan följer kriterierna för respektive betyg:



A

Studenten har visat en förmåga att identifiera betydelsefulla skeden och personer i 
den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, från ca 300 f.v.t. till 950 
v.t., med särskilt fokus på Muhammad och islams uppkomst och de umayyadiska och 
abbasidiska kalifaten. Studenten har också visat kunskap om judendomen, 
kristendomen och islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala 
grupperingar.

Studenten har uppfyllt kriterierna mycket väl samt visat på ett självständigt och 
kritiskt förhållningssätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

B

Studenten har visat en förmåga att identifiera betydelsefulla skeden och personer i 
den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, från ca 300 f.v.t. till 950 
v.t., med särskilt fokus på Muhammad och islams uppkomst och de umayyadiska och 
abbasidiska kalifaten. Studenten har också visat kunskap om judendomen, 
kristendomen och islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala 
grupperingar.

Studenten har uppfyllt kriterierna mycket väl. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro.

C

Studenten har visat en förmåga att identifiera betydelsefulla skeden och personer i 
den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, från ca 300 f.v.t. till 950 
v.t., med särskilt fokus på Muhammad och islams uppkomst och de umayyadiska och 
abbasidiska kalifaten. Studenten har också visat kunskap om judendomen, 
kristendomen och islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala 
grupperingar. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

D

Studenten har visat en förmåga att identifiera betydelsefulla skeden och personer i 
den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, från ca 300 f.v.t. till 950 
v.t., med särskilt fokus på Muhammad och islams uppkomst och de umayyadiska och 
abbasidiska kalifaten. Studenten har också visat kunskap om judendomen, 
kristendomen och islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala 
grupperingar.

Studenten har uppfyllt kriterierna på ett ytligt sätt och med vissa mindre brister 
och/eller missförstånd. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

E

Studenten har visat en förmåga att identifiera betydelsefulla skeden och personer i 
den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, från ca 300 f.v.t. till 950 
v.t., med särskilt fokus på Muhammad och islams uppkomst och de umayyadiska och 
abbasidiska kalifaten. Studenten har också visat kunskap om judendomen, 
kristendomen och islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala 
grupperingar.

Studenten har uppfyllt kriterierna på ett ytligt sätt och med vissa större brister 
och/eller missförstånd. Dessa är dock inte så allvarliga att studenten ska 
underkännas. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

FX Lärandemålen uppnås inte. Studenten saknar vissa av de grundläggande 
förutsättningar som krävs för lägsta godkända betyg E.

F Lärandemålen uppnås inte. Studenten saknar helt de grundläggande förutsättningar 
som krävs för lägsta godkända betyg E.





Modern History of  the Middle East, 7.5ECTS 
Middle Eastern and North African Studies I, First Cycle, Autumn 2017

Main teacher:  Isa Blumi (isa.blumi@su.se)

Course description
This course aims to provide students with a quick survey of  the history of  the MENA region, 
with the specific emphasis that the “region” is part of  a global story. In the process, the course 
will introduce to students new perspectives and paradigms in studying the histories of  the 
Middle East and its relationship with the larger world. The multiple sub-regions that ultimately 
make the larger MENA area of  study are explored through political economy, with questions 
raised about the usefulness of  past points of  analytical emphasis on sectarianism, ethnic identity, 
and nationalism as events unfold in the period from the rise of  the Ottoman Empire to the 
current period of  transformation. In pursuing the course in this matter, we can situate the events 
taking place comparatively, and as such, avoid approaches that conceptualize events in the 
“Middle East” as mere particularities, rather than those experiencing events in these “regions” 
being part of  a World History. 

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

• Demonstrate knowledge of  the debates around the study of  the Middle East “region” 
taking an interdisciplinary perspective, including political economic, historical and 
anthropological.

• Demonstrate knowledge about the emergence of  the Ottoman Empire and being able to 
account for its long rule over the region.

• Demonstrate knowledge about the emergence of  European (and then American) 
influence in the region, with special focus on the historical development and current 
challenges to the political regimes that arose as a result. 

• Demonstrate ability to do a comparative analysis of  the social, cultural, political, and 
economic forces contributing to the emergence of  violence in the region.

• Demonstrate ability to navigate the problematic stereotypes about the Middle East and 
its inhabitants, in particular reverence to narrow depictions of  certain conflicts and 
religious affiliations.

Instruction
Readings should be done for each class.
Each class will consist of  a lecture (45 minutes), a break (15 minutes) and general discussion (1 
hour). The discussion will be started by one or several students, who will present the week’s 
readings in the form of  a critique of  assigned material. The exact way that this will be organized 
depends on the participants and their number but the discussion should aim to engage the 
scholarship covered throughout the seminar and lead the rest of  the participants to engage in 
debate around the quality of  analysis around the type of  sources discussed in the assigned 
readings.



Lessons plan

Lesson 1
Middle East – An Early History of  Islamic Era
Reading: Kamrava (2013), Prologue; Lockman (2004), p. 1-37
Viewing assignment: Islam: Empire of  Faith (watch all three segments) approx. 2.5 hours, 
https://www.youtube.com/watch?v=uxnT1Trn5kc

Themes:
• Introduction to region as historic crossroads.
• Role of  Islam in reshaping political, administrative, economic, and spiritual patterns.

Lesson 2
The Ottoman Empire and the Middle East and North Africa 
Reading: Blumi (2013), chapter 1; Aksan (2008); Robson (2017), chapter 1.

Themes:
• Background to Rise of  Modern Era Ottoman Empire: A short overview of  the History 

of  Ottoman Rule of  Middle East and North Africa region until 19th Century.
• Introduction to main historiographical debates over periodization.
• Reconceptualising Ottoman “Decline” and “Rise” of  the West.

Lesson 3
Consequences of  World War I: Ethnic Cleansing, National Engineering and Imperial 
Management
Reading: Blumi (2013), chapters 2-5: Robson (2017), chapters 2-3.

Themes:
• Rise of  ”Arab” politics.
• Mobilization of  constituencies — labour unions, nationalist parties, religious 

brotherhoods.
• Politics of  popular resistance.

Lesson 4
The Contours of  the Modern Postwar State: Ideological and Technological Foundations
Reading: Kamrava (2013), p. 1-22; Doherty (2016), introduction and chapters 1-3.

Themes:
• Highlight the rise of  regimes of  exploitation and tools of  power available to the state.
• How power was not centered in state and reflections of  how it was negotiated between 

various actors, often in context of  violent challenges to authority.

Lesson 5
The Dramas of  Palestine and the Cold War Order and its Consequences
Reading: Kamrava (2013), chapters 7-8; Robson (2017), chapters 4-5.
View Film: Battle of  Algiers (1966)

Themes:
• Highlight the rise of  regimes of  exploitation and tools of  power in Palestine.
• How colonial “difference” becomes project and its consequences of  people of  MENA.



• Considering various forms of  violence on MENA’s peoples.
• Understand what are consequences of  objectifying state subjects in certain ways.

Lesson 6
Building a Technocratic State in an Interventionist International Order
Reading: Doherty (2016), chapters, 4-8.

Themes:
• Highlighting the importance of  environment and limitations of  natural resources to 

Middle East History.

Lesson 7
The Era of  Political Islam, Youth Mobilization and Austerity
Reading:  Kamrava (2013), chapters 1, 3, 5, 10-11.

Themes:
• Highlight the emergence of  tools of  monopolizing violence available to the state
• Explicit use of  Islam, Sectarianism, Nationalism as tools of  mass mobilization.
• Oil Regimes and resistance to them

Lesson 8
Final session
Reading: Finish Kamrava (2013) and prepare for final paper submission on Nov 1.

Examination
The student’s performance in the course is examined by responding to the readings assigned in 
the course. Students have two ways to do this. The first is writing a book review of  at least 1000 
words in a manner similar to how professional book reviews are written in journals. Samples will 
be provided. The book the student must choose from those assigned during the seminar. (40 % 
of  final grade). The rest of  the grading on the course will be based on an essay assignment, 
discussed below; but to pass the course the student must attend all lessons and complete both 
the assignments with a passing grade. 

Essay assignment: 
Discuss in 2000 words or more, one of  the themes explored in the course. The student can 
explore what scholars debate about Ottoman state decline; or various forms of  identity politics; 
the role of  Euro-American interests in shaping the modern Middle East; popular politics; or the 
use of  Islam to secure state power. All these themes were covered in the readings assigned to the 
student. However, not enough. So students have to search for outside sources that discuss these 
themes in greater depth. The essay should thus include references to scholarship assigned in the 
course that also cover the theme the student selects while also drawing on academic material 
researched and read from electronic sources such as JSTOR. Drawing on and highlighting the 
parallels one may find in two or more of  the themes discussed throughout is especially welcome. 

Submission deadline Nov 2, 2017. Late submission Dec 14.

Obligatory attendance

This module has obligatory attendance. That means that attendance is a course requirement. In 
order to get a final grade for the module, achieving an attendance record of  at least 80% is 



required. Students with 70-79% attendance can receive their final grade after submitting 
supplemental assignments. Grades for the module are assigned according to the result on the 
exam.

80 % attendance is equivalent to 7 lessons
70-79 % attendance is equivalent to 6 lessons

Students who, at the end of  the module, haven’t met the requirement for attendance may take 
the exam, but will not receive a grade for the module until the course requirement has been met. 
The student can catch up on their attendance the next time the course is given.

Students who meet the course requirement for obligatory attendance, but do not pass the exam 
have the opportunity to take the exam again, as long as it is given and not significantly changed, 
without needing to meet the requirement of  obligatory attendance once more. 

Course Readings

Books:

Blumi, Isa. Ottoman Refugees, 1878-1939 (Bloomsbury Press, 2013).

Doherty, Gareth. Paradoxes of  Green: Landscapes of  a City-State (University of  California Press, 
2016).

Kamrava, Mehran. The Modern Middle East, Third Edition (Universitiy of  Califronia Press, 2013).

Robson, Laura. States of  Separation: Transfer, Partition and the Making of  the Modern Middle East 
(University of  California Press, 2017).

Articles: 

Aksan, Virginia H. "Theoretical Ottomans." History and Theory 47, no. 1 (2008): 109-122.

Lockman, Zachary. "Introduction,” in Contending Visions of  the Middle East: The History and 
Politics of  Orientalism. (Cambridge University Press, 2004): 1-37.

Grading Criteria
This course uses a seven-point, goal-related grading scale: A-F. The grading will be based on the 
following grading criteria. 

A: The student has shown a very good ability to, independently and in a critical way, analyse 
relevant examples of  regional studies and theoretical and methodological standpoints in relation 
to these, with a special focus on assigned materials that deal with developments in the Middle 
East and North Africa

The student has shown a very good knowledge of  the distinctive aspects of  studies covering 
different themes in Middle Eastern history and has demonstrated a very good ability to, 
independently and critically, relate to the methodological concerns relevant for the study of  the 
region.



The student has demonstrated a very good knowledge of  how the most common social 
scientific methods are applied in the study of  the region’s history as well as the challenges this 
can entail and about the current discussions around the value of  knowledge of  language, history 
and culture as a basis of  regional studies.

B: The student has shown a good ability to, independently and in a critical way, analyse relevant 
examples of  regional studies and theoretical and methodological standpoints in relation to these, 
with a special focus on assigned materials that deal with developments in the Middle East and 
North Africa

The student has shown a good knowledge of  the distinctive aspects of  studies covering different 
themes in Middle Eastern history and has demonstrated a very good ability to, independently 
and critically, relate to the methodological concerns relevant for the study of  the region.

The student has demonstrated a good knowledge of  how the most common social scientific 
methods are applied in the study of  the region’s history as well as the challenges this can entail 
and about the current discussions around the value of  knowledge of  language, history and 
culture as a basis of  regional studies.

C: The student has shown an ability to, independently and in a critical way, analyse relevant 
examples of  regional studies and theoretical and methodological standpoints in relation to these, 
with a special focus on assigned materials that deal with developments in the Middle East and 
North Africa

The student has shown knowledge of  the distinctive aspects of  studies covering different themes 
in Middle Eastern history and has demonstrated a very good ability to, independently and 
critically, relate to the methodological concerns relevant for the study of  the region.

The student has demonstrated knowledge of  how the most common social scientific methods 
are applied in the study of  the region’s history as well as the challenges this can entail and about 
the current discussions around the value of  knowledge of  language, history and culture as a basis 
of  regional studies.

D: The student has shown an ability to, independently and in a critical way, analyse relevant 
examples of  regional studies and theoretical and methodological standpoints in relation to these, 
with a special focus on assigned materials that deal with developments in the Middle East and 
North Africa

The student has shown knowledge of  the distinctive aspects of  studies covering different themes 
in Middle Eastern history and has demonstrated a very good ability to, independently and 
critically, relate to the methodological concerns relevant for the study of  the region.

The student has demonstrated knowledge of  how the most common social scientific methods 
are applied in the study of  the region’s history as well as the challenges this can entail and about 
the current discussions around the value of  knowledge of  language, history and culture as a basis 
of  regional studies.

The students fulfils the criteria above, but in a somewhat superficial way and/or with some 
minor flaws as to his or her ability to work independently and/or in a critical way 



E: The student has shown an ability to, independently and in a critical way, analyse relevant 
examples of  regional studies and theoretical and methodological standpoints in relation to these, 
with a special focus on assigned materials that deal with developments in the Middle East and 
North Africa

The student has shown knowledge of  the distinctive aspects of  studies covering different themes 
in Middle Eastern history and has demonstrated a very good ability to, independently and 
critically, relate to the methodological concerns relevant for the study of  the region.

The student has demonstrated knowledge of  how the most common social scientific methods 
are applied in the study of  the region’s history as well as the challenges this can entail and about 
the current discussions around the value of  knowledge of  language, history and culture as a basis 
of  regional studies.

The student has fulfilled the criteria above, but in a somewhat superficial way and/or with some 
minor flaws as to his or her ability to work independently and/or in a critical way. The student 
has fulfilled the criteria with some smaller misconceptions.

Fx: The student has not fulfilled some of  the criteria for a passed grade. 

F: The student has not fulfilled the criteria for a passed grade.



MELLANÖSTERN- OCH NORDAFRIKAS SAMHÄLLEN, 7,5 hp

ABMCG1 MELLANÖSTERN- OCH NORDAFRIKASTUDIER I, 30 hp, HT2017

Delkursansvarig:  Martin Säfström [martin.safstrom@su.se]
Lärare: Martin Säfström & Joel W. Abdelmoez 
Examinator:     Martin Säfström

Delkursbeskrivning:

Delkursen ger en introduktion till Mellanöstern och Nordafrikas samtida politiska landskap, 
geografiska förutsättningar, demografi och ekonomi. Kursen behandlar även regionens 
samtida samhällsliv utifrån ett genusperspektiv, med särskilt fokus på kvinnors rättigheter.

Delkursupplägg:

Det är viktigt att du kommer förberedd till föreläsningarna genom att ha läst igenom den 
angivna litteraturen för varje tillfälle. Det gör det lättare att hänga med och ställa frågor under 
lektionen. 

Undervisningen på denna delkurs är obligatorisk. Mer information om detta ges under 
rubriken ”Examinationsform” nedan.

Glöm inte att noga läsa igenom lärandemål, examensform och betygskriterier inför varje 
delkurs. 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Visa grundlägga kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas samtida politiska landskap.
• Visa grundlägga kunskap om vad som utmärkt Mellanöstern- och Nordafrikaregionen när det 
gäller geografiska förutsättningar, demografiska utmaningar och ekonomiska faktorer.
• Visa kunskap om genusstrukturers inverkan på regionens samtida samhällsliv och kvinnors 
rättigheter.  

Examinationsform:

Delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas Samhällen examineras genom en hemtentamen samt vid 
behov även annan examensform.

Delkursen har obligatorisk närvaro.



Hemtentamen:

Tentamen består av en essäuppgift som skall besvaras på mellan 7-10 sidor (1,5 radavstånd 
storlek 12), inom den angivna tidsramen. I tentan ska du utgå från kurslitteraturen. Övriga 
källor bör endast användas som komplement, i den mån du tycker att det är relevant. Du 
måste alltid använda korrekt källhänvisning.

Alla hemtentor lämnas in på Mondo, och lämnas också tillbaka på Mondo av läraren efter 
rättning. Där kan du se kommentarer på din tentamen, samt ditt betyg. Betyg återfinns 
även under Studieresultat på Mina Studier, genom www.mitt.su.se (logga in med ditt 
universitetskonto).

Tentan för Mellanöstern- och Nordafrikas samhällen publiceras skall lämnas in via Mondo 
senast 5/12 klockan 24:00.

Under tentaperioden kommer chatten att bevakas regelbundet (dock ej under helger). Har 
du frågor om tentan kan du ställa dessa i chatten. 

Glöm inte att läsa igenom instruktionerna för tentamen noga. Det är också viktigt att du 
läser igenom informationen om plagiering i kurskompendiet innan du sätter igång med 
tentan. Om du har några frågor om plagiering eller kring tentamen mer allmänt är du 
välkommen att kontakta studievägledaren eller kursansvarig.

Omtentamen: 

Omtentamen skall lämnas in via Mondo senast den 5/1 klockan 24:00. 

I övrigt gäller samma information som ovan, för hemtentamen.

Obligatorisk närvaro

Denna delkurs har obligatorisk närvaro. Det innebär att närvaro är ett kurskrav. För att få ett 
slutbetyg på delkursen krävs fullgjord närvaro om minst 80 %. Studerande med 70-79 % 
närvaro kan få slutbetyg efter godkända kompensationsuppgifter. Betyg på delkursen sätts 
efter resultat på tentamen. Observera att på delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas Samhällen är 
även det avslutande seminariet obligatoriskt.

80 % närvaro motsvarar 5 tillfällen (lektioner och seminarier)
70-79 % närvaro motsvarar 4 tillfällen (lektioner och seminarier)

Studenter som vid delkursens slut inte uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro kan skriva 
tentamen, men kommer inte att få betyg på delkursen förrän kurskravet uppfyllts. Studenten 
kan ta igen närvaron nästa gång delkursen ges.

Studenter som uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro, men inte blir godkänd på 
tentamen har möjlighet att tentera om delkursen, så länge den ges och inte väsentligt förän-
drats, utan att behöva uppfylla kurskravet igen.

http://www.mitt.su.se


Lektionsplanering:

Det är viktigt att du kommer förberedd till lektionerna. Läs därför noga igenom instruktioner-
na för varje lektion i planeringen nedan.

För exakta datum, tidpunkter och lokalhänvisningar, se schemat i TimeEdit som ni finner på 
nätet. (Gå till www.orient.su.se/mena/vara-utbildningar och klicka er till rätt kurs). 

Observera att schemat kan komma att uppdateras om något oförutsett inträffar. Gå därför 
regelbundet in och kontrollera schemat på webben. Vid eventuella schemaändringar skickas 
också meddelanden ut via Mondo.

Föreläsning 1: Introduktion till MENAs samhällen

Läshänvisningar: Said (Inledning/Introduction)

Lärare: Martin Säfström

Teman för föreläsningen:

• Genomgång av kursen
• Vad utmärker MENA?
• Centrala frågeställningar
• Forskningsläget: Är orientalismen död?
• Dagens utmaningar

Föreläsning 2: Det politiska systemet innan och efter den arabiska våren

Läshänvisningar: Penner Angrist, kap. 2, 3 & 5

Lärare: Martin Säfström

Teman för föreläsningen:

• Mellanöstern och bristen på demokrati
• Den arabiska våren, vad är nytt?
• Det civila samhället
• Regimernas överlevnadsstrategier och opposition
• Förutsättningarna för politisk utveckling

Föreläsning 3: MENAs demografiska och ekonomiska förutsättningar

Läshänvisningar: Anderson & Anderson s. 1-30 & 43-82 & 
Penner Angrist, kap. 4

Lärare: Martin Säfström

Teman för föreläsningen:

• Vad utmärker MENA demografi?
• Demografiska utmaningar
• Vad utmärker MENAs ekonomi?
• Ekonomiska utmaningar
• Förutsättningarna för ekonomisk utveckling



Föreläsning 4: Identitet, religion och politik

Läshänvisningar: Penner Angrist, kap. 6 & 7

Lärare: Martin Säfström

Teman för föreläsningen:

• National-staten, etnicitet och identitet
• MENAs etniska minoriteter
• MENAs religiösa minoriteter
• Religion och politik
• Utmaningar för framtiden

Föreläsning 5: Genus och politik — del ett 

Läshänvisningar: Penner Angrist, kap. 8 & Abu-Lughod

Lärare: Joel W. Abdelmoez

Teman för föreläsningen:

• Kvinnors rättigheter i MENA, nu och då
• Feminismens utveckling i MENA
• Universella värderingar, kulturrelativism och post-kolonial feminism
• Utmaningar för framtiden
• Islam och feminism

Föreläsning 6: Genus och politik — del två

Läshänvisningar: Amer, Amar & Truth

Lärare: Joel W. Abdelmoez

Teman för föreläsningen:

• Sexualitet och sexuella minoriteter i MENA
• Intersektionalitet och maktteori
• Genus, media och representation
• Män och maskuliniteter
• Genus, våld och makt

Seminarium: Avslutande diskussion

Teman för seminariet:

• Diskussion utifrån de teman som presenterats under kursens gång.
• Sammanfattning av kursen
• Genomgång inför tentan

Kurslitteratur:

Abu-Lughod, Lila. Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on 
Cultural Relativism and Its Others. American Anthropologist . Vol. 104, No. 3. 2002:783-790. 
(laddas ned på Mondo)

Amar, Paul. Middle East Masculinity Studies: Discourses of  ‘Men in Crisis,’ Industries of  



Gender in Revolution. Journal of  Middle East Women’s Studies. Vol. 7, No. 3. 2011: 36-70.

Amer, Sahar. Naming to Empower: Lesbianism in the Arab Islamicate World Today. Journal of 
Lesbian Studies. Vol. 16, No. 4. 2012: 381-397. (laddas ned på Mondo)

Anderson, Ewan D. & Anderson, Liam D. An Atlas of  Middle Eastern Affairs. Second Edition. 
London & New York: Routledge. 2013. ISBN: 9780415680967 (352s)

Angrist, Michelle Penner (Ed.). Politics & Society in the Contemporary Middle East. Second Edition. 
Colorado & London: Lynne Rienner Publishers. 2013: ISBN 9781588269089 (525s).

Said, Edward. Orientalism. Stockholm: Ordfront. 2000. (s. 63-98) Även andra utgåvor fungerar 
bra. Det som ska läsas är “Inledning”, i den engelska utgåvan benämnt: “Introduction”.

Truth, Sojourner. Ain’t I a Woman? [Transkriberat tal] Ohio Women’s Convention. Akron, 1851. 
(laddas ner på Mondo)

Betygskriterier:

På delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas samhällen tillämpas den sjugradiga målrelaterade 
betygsskalan A-F. Observera att F och FX inte betyder att du kan komplettera tentan. Både F 
och FX är underkända betyg. Studera betygskriterierna noga i början av delkursen. Om något 
är oklart, tveka inte att kontakta kursansvarig. Nedan följer kriterierna för respektive betyg:

A

Studenten visar grundläggande kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas samtida politiska 
landskap och vad som utmärkt Mellanöstern- och Nordafrikaregionen när det gäller 
geografiska förutsättningar, demografiska utmaningar och ekonomiska faktorer, samt visar 
kunskap om genusstrukturers inverkan på regionens samtida samhällsliv och kvinnors 
rättigheter.  
Studenten uppfyller ovanstående mycket väl och på ett självständigt, reflekterande och 
kritiskt sätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

B

Studenten visar grundläggande kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas samtida politiska 
landskap och vad som utmärkt Mellanöstern- och Nordafrikaregionen när det gäller 
geografiska förutsättningar, demografiska utmaningar och ekonomiska faktorer, samt visar 
kunskap om genusstrukturers inverkan på regionens samtida samhällsliv och kvinnors 
rättigheter.  
Studenten uppfyller ovanstående väl och på ett självständigt sätt. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro.

C

Studenten visar grundläggande kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas samtida politiska 
landskap och vad som utmärkt Mellanöstern- och Nordafrikaregionen när det gäller 
geografiska förutsättningar, demografiska utmaningar och ekonomiska faktorer, samt visar 
kunskap om genusstrukturers inverkan på regionens samtida samhällsliv och kvinnors 
rättigheter.  Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

D

Studenten visar grundläggande kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas samtida politiska 
landskap och vad som utmärkt Mellanöstern- och Nordafrikaregionen när det gäller 
geografiska förutsättningar, demografiska utmaningar och ekonomiska faktorer, samt visar 
kunskap om genusstrukturers inverkan på regionens samtida samhällsliv och kvinnors 
rättigheter. 
Studenten uppfyller ovanstående med vissa mindre brister och/eller missförstånd. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.



E

Studenten visar grundläggande kunskap om Mellanöstern och Nordafrikas samtida politiska 
landskap och vad som utmärkt Mellanöstern- och Nordafrikaregionen när det gäller 
geografiska förutsättningar, demografiska utmaningar och ekonomiska faktorer, samt visar 
kunskap om genusstrukturers inverkan på regionens samtida samhällsliv och kvinnors 
rättigheter. 
Studenten uppfyller ovanstående med vissa brister och/eller missförstånd, men inte så 
allvarliga att han/hon skall bli underkänd. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk 
närvaro.

FX Lärandemålen uppnås inte. Studenten saknar vissa av de grundläggande förutsättningar som 
krävs för lägsta godkända betyg E.

F Lärandemålen uppnås inte. Studenten saknar helt de grundläggande förutsättningar som 
krävs för lägsta godkända betyg E.



MELLANÖSTERN- OCH NORDAFRIKAS LITTERATUR, 7,5 hp

MELLANÖSTERN- OCH NORDAFRIKASTUDIER I, 30 hp, HT2017

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

samt gästföreläsare.
Examinator:     Astrid Ottosson al-Bitar 

Delkursbeskrivning:

I denna kurs ges en introduktion till litteraturhistorien i Mellanöstern och Nordafrika. En 
övergripande presentation ges av utvecklingen av den arabiska, turkiska, persiska, kurdiska och 
hebreiska litteraturen från klassisk till modern tid. 

Kursen utgörs av sju föreläsningstillfällen och två seminarier. De bägge seminarierna utgörs dels 
av ett textseminarium där vi mot bakgrund av föreläsningar och kurslitteratur tillsammans läser 
och diskuterar ett urval av skönlitterära texter från olika kulturområden och dels av ett 
obligatoriskt och examinatoriskt seminarium där studenterna ska redovisa ett av de bägge 
skönlitterära verk som de har valt att läsa. 

Undervisningen på denna delkurs är obligatorisk. Mer information om detta ges under 
rubriken ”Examinationsform” nedan.

Delkursupplägg:

Det är viktigt att du kommer förberedd till föreläsningarna genom att ha läst igenom den angivna 
litteraturen för varje tillfälle. Det gör det lättare att hänga med och ställa frågor under lektionen. 

Glöm inte att noga läsa igenom lärandemål, examensform och betygskriterier inför varje delkurs. 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Redogöra för den äldre arabiska litteraturen så som skaldekonsten, poesi, prosa, adab 
samt den arabiska litteraturen i Europa.
• Redogöra för Koranens uppkomst, utformning och betydelse.
• Redogöra för den moderna arabiska litteraturens utveckling i stora drag.
• Beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och kurdiska litteraturen.
• Diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur.
• Redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.



Examinationsform:

Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur examineras genom en hemtentamen och redovisning av ett 
skönlitterärt verk. Betyg sätts efter resultat på hemtentan, men för godkänt betyg på kursen krävs 
godkänt betyg även på redovisning av det skönlitterära verket.

Delkursen har obligatorisk närvaro.

Redovisning av skönlitterärt verk:

Vid det sista tillfället skall du muntligt redovisa ett av de skönlitterära verk som du valt. 
Det andra skönlitterära verket skall du redogöra för i hemtentamen.

Hemtentamen:

Tentamen består av fem frågor som skall besvaras med 1,5-2 sidor per fråga (1,5 
radavstånd storlek 12), inom den angivna tidsramen. I dina svar ska du utgå från 
kurslitteraturen. Övriga källor bör endast användas som komplement, i den mån du 
tycker att det är relevant. Du måste alltid använda korrekt källhänvisning.

För att din tentamen ska godkännas måste den lämnas in i tid via Mondo, och samtliga 
frågor måste besvaras. Varje fråga kan ge max 10 poäng; hela tentamen kan därmed ge 
max 50 poäng. Totalt sett måste du ha minst 30 av 50 poäng på hela tentamen för att bli 
godkänd (60 %). För en utförlig beskrivning av kraven, se detta kurskompendium under 
lärandemål respektive betygskriterier.

Alla hemtentor lämnas in på Mondo, och lämnas också tillbaka på Mondo av läraren 
efter rättning. Där kan du se kommentarer på din tentamen, samt ditt betyg. Betyg 
återfinns även under Studieresultat på Mina Studier, genom www.mitt.su.se (logga in 
med ditt universitetskonto).

Tentan för Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur publiceras på Mondo 10/1 klockan 10:00 
och skall lämnas in senast 13/1 klockan 24:00.

Glöm inte att läsa igenom instruktionerna för tentamen noga. Det är också viktigt att du 
läser igenom informationen om plagiering i kurskompendiet innan du sätter igång med 
tentan. Om du har några frågor om plagiering eller kring tentamen mer allmänt är du 
välkommen att kontakta studievägledaren eller kursansvarig.

Omtentamen: 

Tentamen publiceras på Mondo 21/2 klockan 10:00 och skall lämnas in senast den 24/2 
klockan 24:00. 

I övrigt gäller samma information som ovan, för hemtentamen.

Obligatorisk närvaro

http://www.mitt.su.se


Denna delkurs har obligatorisk närvaro. Det innebär att närvaro är ett kurskrav. För att få ett 
slutbetyg på delkursen krävs fullgjord närvaro om minst 80 %. Studerande med 70-79 % närvaro 
kan få slutbetyg efter godkända kompensationsuppgifter. Betyg på delkursen sätts efter resultat på 
tentamen. Observera att på delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur är även seminarierna 
obligatoriska.

80 % närvaro motsvarar 7 tillfällen (lektioner och seminarier)
70-79 % närvaro motsvarar 6 tillfällen (lektioner och seminarier)

Studenter som vid delkursens slut inte uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro kan skriva 
tentamen, men kommer inte att få betyg på delkursen förrän kurskravet uppfyllts. Studenten kan ta 
igen närvaron nästa gång delkursen ges.

Studenter som uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro, men inte blir godkänd på tentamen har 
möjlighet att tentera om delkursen, så länge den ges och inte väsentligt förändrats, utan att behöva 
uppfylla kurskravet igen.

Lektionsplanering:

Det är viktigt att du kommer förberedd till lektionerna. Läs därför noga igenom instruktionerna 
för varje lektion i planeringen nedan. 

För exakta datum, tidpunkter och lokalhänvisningar, se schemat i TimeEdit som ni finner på 
nätet. (Gå till www.su.se/asia/mena/vara-utbildningar och klicka er till rätt kurs). 

Observera att schemat kan komma att uppdateras om något oförutsett inträffar. Gå därför 
regelbundet in och kontrollera schemat på webben. Vid eventuella schemaändringar skickas också 
meddelanden ut via Mondo.

Föreläsning 1: För-islamisk arabisk litteratur och Koranen

Läshänvisningar: Allen ”Introduction to Arabic literature” s. 1-64.  

Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Teman för föreläsningen:

• Att studera Mellanöstern och Nordafrikas litteratur - introduktion

• För-islamisk poesi – innehåll, form och funktion

• Koranen och den tidiga religiösa litteraturen

Föreläsning 2: Arabisk poesi

Läshänvisningar: Allen ”Introduction to Arabic literature” s. 64-132.  

Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Teman för föreläsningen:

• Utvecklingen av den arabiska poesin under umayyaderna och abbasiderna

• Poesin i Andalusien

• Trender inom poesin från 1800-talet och fram till 1947



• Mahjar-skolan

• Den fria poesin från 1947

Föreläsning 3: Arabisk prosa

Läshänvisningar: Allen ”Introduction to Arabic literature” s. 133-192 (s. 
193-238 kursivt).  

Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Teman för föreläsningen:

• Utveckling av arabisk prosa under abbasiderna

• Adab-litteraturen – maqamat – folkprosan

• Framväxten av den moderna arabiska prosan – romanen och novellen

Föreläsning 4: Persisk litteratur

Läshänvisningar: ”Persian Literature”, Britannica Online Encyclopedia, 
Ahmadzadeh: ”Introduction to the Persian Novel” samt Dahlén: ”Den 
skönlitterära prosan efter 1945”
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Teman för föreläsningen:

• Den för-islamiska litteraturen i Iran

• Den klassiska persiska litteraturen (från 900-talet)

• Modern persisk litteratur

• Litteraturen efter den islamiska revolutionen i Iran

Föreläsning 5: Kurdisk litteratur

Läshänvisningar: Sabir, Rafiq: ”An introduction to Kurdish literature”, 
Ahmadzadeh, Hashem, ”In search of  a Kurdish Novel” samt Shakely, Ferhad: 
Förord
Lärare: Hashem Ahmadzadeh

Teman för föreläsningen:

• Kort socio-kulturell översikt

• Den klassiska kurdiska poesin

• Den moderna kurdiska poesin

• Den moderna kurdiska prosan

• Diasporans betydelse

Seminarium 1: Textseminarium

Läshänvisningar: Kompendium med textexempel



Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Föreläsning 6: Hebreisk litteratur

Läshänvisningar: ”Hebrew Literature” Britannica Online Encyclopedia, 
Shaked, Gershon: ”A literature against all odds. The advent of  modern 
Hebrew literature.”, Shaked, Gershon and Peleg, Yaron: ”Many Small 
Windows by the Back Door: An Introduction to Postrealistic Hebrew 
Literature”. 
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Teman för föreläsningen:

• Den religiösa hebreiska litteraturen

• Den hebreiska litteraturens guldålder - Andalusien

• Haskalan och framväxten av modern hebreisk litteratur

• Litteraturen i det moderna Israel

Föreläsning 7: Turkisk litteratur

Läshänvisningar: Halman, sid. 1-136

Lärare: Elzbieta Świȩcicka

Teman för föreläsningen:

• Från den tidiga turkiska litteraturen till den klassiska litteraturen

• Reformtidens litteratur - Nationallitteratur

• Modern turkisk litteratur

• Exil- och kvinnolitteratur

Seminarium 2: Obligatoriskt examinationsseminarium

Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

• Obligatorisk redovisning av uppgift

Kurslitteratur:

• Böcker:

Allen, Roger M.A., An Introduction to Arabic Literature. Cambridge: Cambridge University Press. 
2000. (sid.1-192, sid. 193-238 läses kursivt). ISBN 0521776570. Finns även som e-bok 
på ebrary, se:  http://site.ebrary.com/lib/sthlmub/home.action

Halman, Talat S., A Millennium of  Turkish Literature. A Concise History. New York: Syracuse 
University Press. 2011. (170s). ISBN 978-0-8156-0958-2.

• Artiklar via Universitetsbiblioteket:



Abramson, Glenda M., Leiter Samuel, Rabin, Chaim (eds.), "Hebrew literature" i Britannica Online 
Encyclopedia http://www.britannica.com/EBchecked/topic/259083/ Hebrew-literature 
(11s).

de Bruijn, J.T.P., "Persian literature" i Britannica Online Encyclopedia http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/452843/Persian-literature (14s).

• Artiklar på Mondo:

Ahmadzadeh, Hashem, ”Introduction to the Persian Novel” , i Nation and Novel. A Study of  
Persian and Kurdish Narrative Discourse. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 2003.

     Ahmadzadeh, Hashem, ”In Search of  a Kurdish Novel that Tells Us Who the Kurd Are” i      
Iranian Studies. Vol.40, No. 5 (Dec. 2007), 579-592 (14s)

Dahlén, Ashk, ”Den skönlitterära prosan efter 1945” i Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Essäer. 
Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011 (15s)

Sabir, Rafiq, ”An Introduction to Kurdish Poetry”, Modern Kurdish Poetry. An Anthology and   
Introduction. (Sabir, Mirawdeli & Watts, eds.). Uppsala: Centre for Multiethnic Research.  
2006. (15s).

Shaked, Gershon, ”A literature ”against all odds”. The advent of  modern Hebrew literature.”, 
Modern Hebrew Fiction, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2000 
(10s)

Shaked, Gershon and Peleg, Yaron, ”Through Many Small Windows by the Back Door: An 
Introduction to Postrealistic Hebrew Literature, 1950-80” i Prooftexts, vol. 16, no. 3 
(September 1996), s. 271-291 (20s)

Shakely, Farhad, ”Förord” i Shakely, Farhad (urval och förord), Kurdistan berättar: Fåglarna 
återvänder till bergen. Stockholm: Bokförlaget Tranan, 2011 (28s).

• Textkompendium med textexempel (finns på Mondo):

Qasida av Ka‘b son till Zuhair, i Reynold A. Nicholson, Translations of  Eastern Poetry and Prose, 
Greenwood Press Publishers, New York. 1969: 19-23. ISBN: 978-0391034631.

Ibn Hisham: ur Profetens biografi i Reynold A. Nicholson, Translations of  Eastern Poetry and Prose, 
Greenwood Press Publishers, New York. 1969: 38-41. ISBN: 978-0391034631.

Jalāl ad-Din Rumi, ”Masnavi-ye Ma´navi” (Den inre sanningens epos) i Utas, Bo, Den persiska 
litteraturen. Översättningar, Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011:107-109, ISBN: 978-91-977513-2-2 

`Abd Allah Ibn al.Muqaffa`,  ”Mannen, draken, ormarna och de två råttorna”, ”Musen förvandlad 
till flicka”,  ”De tre fiskarna” ur Kalila och Dimna (översättning Lotty Berencreutz), Alhambra förlag, 
1993, ISBN: 91-87680-43-2

Omar Khayyām, ”Robā`iyāat” (Fyrradingar) i Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Översättningar, Malmö: 
Molin och Sorgenfrei, 2011:81-85, ISBN: 978-91-977513-2-2 



Hikmet, Nazim, ”I Love My Country”, i Reza Aslan (ed.), Tablet and Pen. Literary Landscapes from the 
Modern Middle East., W.W. Norton & Company, New York – London. 2011: 56-58. ISBN 
978-0393065855.

Farrokhzad, Forough, ”I pity the garden” (övers. Sholeh Wolpé), hämtad från: http://
wordswithoutborders.org/article/i-pity-the-garden

Farrokhzad, Forough , ”Wind-Up Doll”, i Reza Aslan (red.), Tablet and Pen. Literary Landscapes from 
the Modern Middle East., W.W. Norton & Company, New York – London. 2011: 357-359. ISBN 
978-0393065855.

Qabbani, Nizar, ”Bröd, cannabis och måne”, i Burton, Nina och Oweini, Saleh (urval och tolkning), 
Alkemins blå eld. Modern arabisk poesi, Stockholm: Tidens förlag, 1991: 63-65. ISBN: 9155035892

• Välj dessutom två av följande böcker ur två olika områden att läsa:

Persisk litteratur
Kader Abdollah, Huset vid moskén. Norstedts förlag. 2008.
Sadegh Hedayat, Den blinda ugglan. Tranan. 2009.
Shahrnush Parsipur, Kvinnor utan män. Baran. 1994.
Shahrnush Parsipur, Women without Men. The Feminist Press. 2004.

Turkisk litteratur:
Kemal Yasar, Låt tistlarna brinna. Ordfront. 1998
Pamuk Orhan, Snö. Norstedts Pocket. 2006.
Shafak, Elif, Bastarden från Istanbul. 2244. 2011.

Hebreisk litteratur:
Keret Etgar, Åtta procent av ingenting. Bastion Förlag. 2008.
Grossman, David, På flykt från ett sorgebud. Bonnier. 2011.
Rabinyan, Dorit, Våra bröllop. Natur & Kultur. 2002.

Kurdisk litteratur:
Uzun Mehmed, I skuggan av en förlorad kärlek. Ordfront förlag AB. 2001.
Dostan Hama, En plats i paradiset. Författarhuset. 2003.
Barakat Salim, Järngräshoppan. Tranan. 2000.

Arabisk litteratur:
Mahfouz Naguib, Midaqqgränden. Norstedts förlag. 1981.
al-Shaykh Hanan,The Locust and the Bird. Bloomsbury. 2010.
Salih Tayeb, Utvandringens tid. Leopard förlag. 2006.

Referenslitteratur: (obs endast tips för fördjupning, ej obligatorisk läsning)

Badran, M. & Cooke, M., Opening the Gates: An Anthology of  Arab Feminist Writing. Indiana: Indiana 
University Press. 2004. (461s). ISBN 0253217032



Karavan. Temanummer turkisk litteratur. nummer 1, 2009.

Kemal, Silay (red.), An Anthology of  Turkish Literature. Bloomington. 1996.

Kronholm, Tryggve, Spegelbilder. Den arabiska litteraturens historia. Stockholm: Natur och Kultur, 
1995. (398 s.) ISBN: 91-27-04315-0.

Ostle, Robin, Modern Literature in the Near and Middle East 1850-1970. London: Routledge 1991. 
(248 s.)

Seyhan, Azade, Tales of  Crossed Destinies. The Modern Turkish Novel in a Comparative Context, New 
York: The Modern Language Association of  America, 2008. (237 s.) ISBN: 1553-6181. - Här 
finns bl.a. uppgifter om Orhan Pamuk och Yasar Kemal.

Shaked, Gershon, Modern Hebrew Fiction. Bloomington: Indiana University Press. 2000. (286 s.), 
ISBN: 0-253-33711-9. 

Stagh, Marina, Modern arabisk prosa. Lund: Bibliotekstjänst. 1996. (176s). ISBN 9170183910.

Toll, Christopher, Den arabiska litteraturen. Stockholm: Bokförlaget Atlantis. 2002. (184s). ISBN 
9174865978.

Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Essäer. Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011. ISBN 
798-91-977513-1-5.

Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Översättningar. Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011. ISBN 
798-91-977513-2-2.

Betygskriterier:

På delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas Litteratur tillämpas den sjugradiga målrelaterade 
betygsskalan A-F. Observera att F och FX inte betyder att du kan komplettera tentan. Både F och 
FX är underkända betyg. Studera betygskriterierna noga i början av delkursen. Om något är 
oklart, tveka inte att kontakta den kursansvariga. Nedan följer kriterierna för respektive betyg:

A

Studenten kan redogöra för den äldre arabiska litteraturen mycket ingående. Hen 
kan också beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och kurdiska 
litteraturen samt den moderna arabiska litteraturen mycket utförligt.
Hen kan förklara och redogöra för Koranens uppkomst, utformning och betydelse 
mycket ingående.

Studenten kan också diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur samt 
redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.



B

Studenten kan redogöra för den äldre arabiska litteraturen ingående. Hen kan också 
beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och kurdiska litteraturen 
samt den moderna arabiska litteraturen utförligt.
Hen kan förklara och redogöra för Koranens uppkomst, utformning och betydelse 
ingående. 

Studenten kan också diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur samt 
redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

C

Studenten kan redogöra för den äldre arabiska litteraturen. Hen kan också 
beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och kurdiska litteraturen 
samt den moderna arabiska litteraturen. Hen kan förklara och redogöra för Koranens 
uppkomst, utformning och betydelse. 

Studenten kan också diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur samt 
redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

D

Studenten kan delvis redogöra för den äldre arabiska litteraturen. Hen kan också 
ytligt beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och kurdiska 
litteraturen samt den moderna arabiska litteraturen. Hen kan i viss mån förklara 
och redogöra för Koranens uppkomst, utformning och betydelse. 

Studenten kan också diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur samt 
redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.

Studenten uppfyller ovanstående med vissa mindre brister och/eller missförstånd. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

E

Studenten kan i viss mån redogöra för den äldre arabiska litteraturen. Hen kan också 
mycket ytligt beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och 
kurdiska litteraturen samt den moderna arabiska litteraturen. Hen kan i viss mån 
förklara och redogöra för Koranens uppkomst, utformning och betydelse. 

Studenten kan också diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur samt 
redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

FX Lärandemålen uppnås inte. Studenten saknar vissa av de grundläggande 
förutsättningar som krävs för lägsta godkända betyg E.



F Lärandemålen uppnås inte. Studenten saknar helt de grundläggande förutsättningar 
som krävs för lägsta godkända betyg E.

Viktiga termer:
adab: Ursprungligen betyder ordet ”god uppfostran” eller ”fin bildning”. Det blev sedan under 
abbasidisk tid (750-1258 e.Kr.) en beteckning för en viss typ av litteratur som skulle vara såväl 
underhållande som bildande. I modern arabiska har termen kommit att betyda litteratur.

aliyah: att invandra till Israel. Ordet betyder egentligen uppåtstigande.

arud: metrik

diaspora: etniska gruppers, ibland ofrivilliga, bosättning utomlands. I detta sammanhang har 
termen främst betydelse för den hebreiska och den kurdiska litteraturen.

diwan: diktsamling

ghazal: kärleksdikt

haskalah: den judiska renässansen vilken startade i slutet av 1700-talet med Tyskland som första 
centrum. De som anslöt sig till denna rörelse benämndes maskilim.

jahiliyya: tiden före islam. Ordagrant betyder termen ”okunskap”.

al-nahda: den arabiska renässansen som startade under sent 1700-tal/tidigt 1800-tal.

qasida: polytematisk dikt 

qissa qasira: arabiska termen för novell

masnavi: poetisk form inom persisk och ottomansk poesi

riwaya: arabiska termen för roman

yaridah: att emigrera från Israel. Ordet betyder egentligen nedåtstigande. 



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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