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 Delkurser HP 

Termin 1 - Hösten • MENA:s tidiga historia och religioner 7,5 
MENA I, GN - 30hp • MENA:s medeltida- och moderna historia 7,5 
 • MENA:s litteratur 7,5 
 • MENA:s samhällen 7,5 
   
   
Termin 2 - Våren • Genus och feminism i Mellanöstern 7,5 
MENA II, GN - 30hp • MENA:s medier 7,5 
 • Interreligiösa relationer: judar, kristna och muslimer 7,5 
 • Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande 7,5 
   
   
Inom programmet:    
 valbara kurser om 90hp (3 terminer)  
   
   
   
Termin 6 - Hösten • MENA:s politik och ekonomi 15 
MENA - kandidatkurs, GN - 30hp • Examensarbete 15 
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- Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp
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Kursplan
för kurs på grundnivå

Mellanöstern- och Nordafrikastudier II

Middle Eastern and North African Studies II

30.0 Högskolepoäng

30.0 ECTS credits

Kurskod: ABMCG2

Gäller från: VT 2018

Fastställd: 2012-08-22

Ändrad: 2017-09-15

Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde: Mellanösterns språk och kulturer

Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav

Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-09-11 och är senast reviderad 2017-09-15.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Mellanöstern- och Nordafrikastudier I, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

ME08 Mellanöstern- och Nordafrikas medier 7.5

ME06 Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande 7.5

ME09 Interreligiösa relationer: Judendom, kristendom och islam 7.5

ME10 Genus och feminism i Mellanöstern- och Nordafrika 7.5

Kursens innehåll

Kursen innehåller andra terminens studier i  Mellanöstern- och Nordafrikastudier. 

Inom denna kurs kommer studenten att fördjupa sig i Mellanöstern- och Nordafrikaregionens religioner
genom att fokusera på interreligiösa relationer. Studenten kommer även att studera medievetenskap och
regionens medielandskap. Inom ramen för kursen ges även en delkurs om genus och feminism i
Mellanöstern- och Nordafrika, samt en uppsatsförberedande delkurs i vilken studenten kommer att ges en
introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik samt övning i att skriva en projektbeskrivning.

Kursen består av följande delkurser:

- Interreligiösa relationer: Judendom, kristendom och islam, 7.5hp

Inom denna delkurs behandlas judendomens, kristendomens och islams möten och interreligiösa relationer.
Syftet med delkursen är att genom en tematisk studie av religiösa skrifter och historiska källor analysera
religionernas möten och utbyten. Inom ramen för delkursen kommer studenten även ges introduktion till
religiösa minoriteters historiska position i Mellanöstern och Nordafrika.

- Mellanöstern- och Nordafrikas medier, 7.5hp:

Denna delkurs behandlar Mellanöstern och Nordafrikas medielandskap samt teorier och metoder inom
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medieforskning allmänt och gentemot Mellanöstern och Nordafrika specifikt. 

- Genus och feminism i Mellanöstern- och Nordafrika, 7.5hp:

Denna delkurs berör genus- och sexualitetsfrågor i Mellanöstern och Nordafrika och ger ett
genusvetenskapligt och feministiskt perspektiv på Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Olika former av
feminism och kvinnorörelsers historiska utveckling och nutida situation studeras, med fokus på teoretiska
utgångspunkter och politisk inverkan. 

- Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp:

Denna delkurs ger en introduktion till centrala frågor inom vetenskapsteorin, en genomgång av grunderna
inom vetenskaplig metod, samt för källkritik och vikten av kritiskt tänkande. Studenten kommer även att ges
undervisning i hur man lägger upp en plan för en vetenskaplig studie och hur detta redovisas i en
projektbeskrivning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Inom delkursen Interreligiösa relationer: Judendom, kristendom och islam, 7.5hp:

• Visa kunskap om, och förmåga att jämföra, judendomens, kristendomens och islams religiösa skrifter, samt
historiska källor kring interreligiösa möten i Mellanöstern och Nordafrika.
• Visa kunskap om utbyten och influenser mellan judendomens, kristendomens och islams religiösa skrifter 
• Visa grundläggande kunskap om religiösa minoriteters historiska position och utveckling i Mellanöstern och
Nordafrika, samt den historiska utveckligen av anti-semitism och islamofobi. 

Inom delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas medier, 7.5hp:

• Visa kunskap om grunderna inom medievetenskaplig metod och teori.
• Påvisa grundläggande kunskap om medielandskapet i Mellanöstern och Nordafrika.  
• Tillgodogöra sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och reflekterande
sätt. 
• Utföra en mindre analys av vald media genom att tillämpa åtminstone en medievetenskaplig metod och
genom att använda relevant teori. 

Inom delkursen Genus och feminism i Mellanöstern- och Nordafrika, 7.5hp:

• Visa grundläggande kunskap om feministiska rörelsers historiska utveckling i Mellanöstern och
Nordafrika.
• Visa grundläggande kunskap om, och förmåga att förhålla sig kritisk och reflekterande till, tidigare
forskning och teoribildning kring genus, sexualitet och identitet, med särskilt fokus på genusvetenskaplig
forskning inriktad på Mellanöstern och Nordafrika.
• Visa övergripande kunskap om samtida genuspolitiska problem i Mellanöstern och Nordafrika, och hur olika
politiska grupperingar behandlar dessa frågor.
• Utföra en mindre analys av relevanta, samtida sociala, kulturella och politiska fenomen i Mellanöstern och
Nordafrika ur ett genusvetenskapligt och/eller feministiskt perspektiv.

Inom delkursen Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp: 

• Visa kunskap om vetenskapsteorins grundläggande frågor i stora drag
• Visa kunskap om forskningsmetodikens grundläggande element och om skillnaden mellan kvantitativa och
kvalitativa metoder. 
• Värdera en källa kritiskt och redogöra för källkritikens grunder. 
• Skriva en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte och frågeställning, samt en
genomgång av metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och begränsningar och
till studiens validitet och reliabilitet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen är obligatorisk

Undervisningen sker på det/de språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. 
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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 Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp, gäller följande:

För att bli godkänd på delkursen ska studenten utöver en slutgiltig inlämning av projektbeskrivningen, lämna
in ett utkast av detsamma och en peer assessment på en annan students arbete, samt en self assessment på det
egna arbetet. 

Vid kurstillfällen som ges på svenska och engelska sker examination på engelska i de fall undervisning hålls
på engelska.

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

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
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. Gängse avrundningsregler tillämpas. 

På samtliga delkurser 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 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.su.se/asia/mena

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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LITTERATURLISTA
Mellanöstern- & Nordafrikastudier II, 30hp, Vårterminen 
2018

• Inter-religious relations: Judaism, Christianity and Islam, 7.5hp 

(in the order they appear in the lessons plan)

Annette Y. Reed – Adam H. Becker (eds), The Ways that Never Parted: Jews and Christians in Late 
Antiquity and the Early Middle Ages, Tübingen: Mohr-Siebeck, 2004; 164; 373-392. (Available on 
Mondo).

Daniel Boyarin, “Rethinking Jewish Christianity: An Argument for Dismantling a Dubious 
Category (to which is Appended a Correction of  my Border Lines)”, in: Jewish Quarterly Review, 
99: 1 (2009), 7-36 (Review). Available at: http://nes.berkeley.edu/Web_Boyarin/BoyarinArticles/
146%20Rethinking%20Jewish%20Christianity%20(2009).pdf

Guy Stroumsa, “From Anti-Judaism to Antisemitism in Early Christianity”? in O. Limor and G. 
Stroumsa, eds., Contra Judaeos Ancient and Medieval Polemics between Christians and Jews, Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1995), 1-26. Available at: https://www.academia.edu/9204288/From_Anti-
Judaism_to_Anisemitism_in_Early_Christianity

R.R. Ruether, “The Theological Roots of  Anti-Semitism”, in Helen Fein (ed.), The Persisting 
Question: Sociological Perspectives and Social Contexts of  Modern Antisemitism, Berlin: de Gruyter, 1987, 
23-45. Available at:  https://www-degruyter-com.ezp.sub.su.se/downloadpdf/books/
9783110858914/9783110858914.23/9783110858914.23.pdf

Judith Lieu, Image and Reality: The Jews in the World of  the Christians in the Second Century, 2003, 
277-290. (Available on Mondo).

Robert E. van den Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence 
(Studying the Historical Jesus), Grand Rapids: Eerdmanns 2000, 104-128. (Available on Mondo).

Fred Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton UP 1981, 51-148. Available at: http://
libris.kb.se/bib/19537105

Robert G. Hoyland, Seeing Islam as others saw it: a survey and evaluation of  Christian, Jewish, and 
Zoroastrian writings on early Islam, Princeton, N.J.: Darwin Press, 1997, 523-544.  The entire book is 
available here: https://archive.org/stream/
SeeingIslamAsOthersSawItASurveyAndEvaluationOfChristianJewishAndZoroastrianWritingsO
nEarlyIslam/Seeing%20Islam%20as%20Others%20Saw%20It-%20A%20Survey%20and
%20Evaluation%20of%20Christian%20Jewish%20and%20Zoroastrian%20Writings%20on
%20Early%20Islam#page/n13/mode/2up.

Gabriel Sayd Reynolds, "Biblical Background to the Qur'an," in: Wiley-Blackwell Handbook of  the 
Qurʾān, Oxford: Blackwell, 2017, 303-319. Available at: https://www.academia.edu/33156481/
_Biblical_Background_to_the_Quran_Wiley-Blackwell_Handbook_of_the_Qur%CA%BE

http://nes.berkeley.edu/Web_Boyarin/BoyarinArticles/146%20Rethinking%20Jewish%20Christianity%20(2009).pdf
http://nes.berkeley.edu/Web_Boyarin/BoyarinArticles/146%20Rethinking%20Jewish%20Christianity%20(2009).pdf
https://www.academia
https://www.academia
https://www-degruyter-com.ezp.sub.su.se/downloadpdf/books/9783110858914/9783110858914.23/9783110858914.23.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www-degruyter-com.ezp.sub.su.se/downloadpdf/books/9783110858914/9783110858914.23/9783110858914.23.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://libris.kb.se/bib/19537105
http://libris.kb.se/bib/19537105
https://archive.org/stream/SeeingIslamAsOthersSawItASurveyAndEvaluationOfChristianJewishAndZoroastrianWritingsOnEarlyIslam/Seeing
https://archive.org/stream/SeeingIslamAsOthersSawItASurveyAndEvaluationOfChristianJewishAndZoroastrianWritingsOnEarlyIslam/Seeing
https://archive.org/stream/SeeingIslamAsOthersSawItASurveyAndEvaluationOfChristianJewishAndZoroastrianWritingsOnEarlyIslam/Seeing
https://archive.org/stream/SeeingIslamAsOthersSawItASurveyAndEvaluationOfChristianJewishAndZoroastrianWritingsOnEarlyIslam/Seeing
https://archive.org/stream/SeeingIslamAsOthersSawItASurveyAndEvaluationOfChristianJewishAndZoroastrianWritingsOnEarlyIslam/Seeing
https://www.academia.edu/33156481/_Biblical_Background_to_the_Quran_Wiley-Blackwell_Handbook_of_the_Qur%CA%BE%C4%81n_Oxford_Blackwell_2017_303-19
https://www.academia.edu/33156481/_Biblical_Background_to_the_Quran_Wiley-Blackwell_Handbook_of_the_Qur%CA%BE%C4%81n_Oxford_Blackwell_2017_303-19


%C4%81n_Oxford_Blackwell_2017_303-19

Abdelwahab Meddeb et al. (eds), A History of  Jewish-Muslim Relations: From the Origins to the Present 
Day, Princeton, N.J.: Princeton University Press: 2013, art. The Jews of  Arabia, 75-110. 

Robert Hoyland, “Late Roman Arabia, Monophysite Monks, Arab Tribes”, Semitica Classica 2 
(2009), 117-139. Available at:
https://www.academia.edu/3567964/Late_Roman_Arabia_Monophysite_Monks_Arab_Tribes

Michael Ph. Penn, When Christians First Met Muslims: A Sourcebook of  the Earliest Syriac Writings on 
Islam, Oakland: University of  California Press: 2015, Two Disputation Texts; 200-208; 212-216. 
Available at: http://libris.kb.se/bib/19947100

Sidney H. Griffith, The church in the shadow of the mosque: Christians and Muslims in the world of  Islam, 
Princeton, N.J.; Oxford: Princeton University Press, 2008, 106-180. Available at: http://
libris.kb.se/bib/19482717

Mark Cohen, Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages, Princeton: Princeton University 
Press 2008, 139-161. Available at: http://libris.kb.se/bib/19545926

Jacob Lessner, Jews, Christians, and the Abode of  Islam: Modern Scholarship, Medieval Realities, Chicago: 
University of  Chicago Press: 2012, 258-286. (Available on Mondo).

Darío Fernández-Morera, The Myth of  the Andalusian Paradise: Muslims, Christians and Jews under 
Islamic Rule in Medieval Spain, Wilmington, Del.: ISI Books, 2016, 139-240. Available at: http://
libris.kb.se/bib/19804870

Thomas F. Madden, The Concise History of  the Crusades, London, et al.: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2013, 15-92. 

S.J. Allen - Emilie Am (eds), The Crusades: a reader, North York, Ontario: University of  Toronto 
Press: 2014: The First Crusade, 33-80. Available at:  http://libris.kb.se/bib/18021939

John Tolan, “A wild man, whose hand will be against all: Saracens and Ishmaelites in Latin 
ethnographical traditions, from Jerome to Bede”, in: Clemens Gantner (ed.), Visions of  Community 
in the Post-Roman World: The West, Byzantium and the Islamic World, 300–1100, Routledge: London 
2016, 513-530. Available at: https://www.academia.edu/1842898/
A_wild_man_whose_hand_will_be_against_all_Saracens_and_Ishmaelites_in_Latin_ethnograph
ical_traditions_from_Jerome_to_Bede

John Tolan, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, New York: Columbia University 
Press, 2002, 105-135. (Available on Mondo).

Hugh Goddard, A History of  Muslim-Christian Relations. Chicago: New Amsterdam Books, 2000, 
50-108. 

Norman A. Stillman, The Jews of Arab lands in modern times, Philadelphia: Jewish Publication 
Society, 1991; The Dawn of  Modern Times- Epilogue, 95-110. (Available on Mondo).

Andrew M. Sharp, Orthodox Christians and Islam in the Postmodern Age, Leiden: Brill, 2012, pp. 
127-174. Available at: http://libris.kb.se/bib/14736053

Andrea Pacini, Christian communities in the Arab middle east: the challenge of  the future, Oxford: 
Clarendon Press, 1998; 25-47; 67-91. Available at:  http://libris.kb.se/bib/19542886

https://www.academia.edu/33156481/_Biblical_Background_to_the_Quran_Wiley-Blackwell_Handbook_of_the_Qur%CA%BE%C4%81n_Oxford_Blackwell_2017_303-19
https://www.academia.edu/3567964/Late_Roman_Arabia_Monophysite_Monks_Arab_Tribes
http://libris.kb.se/bib/19947100
http://libris.kb.se/bib/19482717
http://libris.kb.se/bib/19482717
http://libris.kb.se/bib/19545926
http://libris.kb.se/bib/19804870
http://libris.kb.se/bib/19804870
http://libris.kb.se/bib/18021939
https://www.google.se/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Clemens+Gantner%22
https://www.academia.edu/1842898/A_wild_man_whose_hand_will_be_against_all_Saracens_and_Ishmaelites_in_Latin_eth
https://www.academia.edu/1842898/A_wild_man_whose_hand_will_be_against_all_Saracens_and_Ishmaelites_in_Latin_eth
https://www.academia.edu/1842898/A_wild_man_whose_hand_will_be_against_all_Saracens_and_Ishmaelites_in_Latin_eth
http://lib
http://libris.kb.se/bib/19542886


David Nirenberg, Islam and the West: Two Dialectical Fantasies, Journal of  Religion in Europe 1 (2008), 
3-33. Available at: https://static1.squarespace.com/static/526c4cfce4b0a46a4603527b/t/
5851e94b9f74566bed524a91/1481763148752/Islam_and_the_West_Two_Dialectical_Fanta.pdf

Ami-Jill Levine, “Speaking of  the Middle East: Jews and Christians in Dialogue and Dispute”, in 
Alan L. Berger, Post-Holocaust Jewish–Christian Dialogue: After the Flood, before the Rainbow, 
Lanham: Lexington Books 2014, 57-77. Available at: http://libris.kb.se/bib/20916762.

Rémi Brague, The Concept of  the Abrahamic Religions, Problems and Pitfalls, in Adam J. 
Silverstein, and Guy G. Stroumsa (eds), The Oxford handbook of  the Abrahamic religions The Oxford 
handbook of  the Abrahamic religions, Oxford: Oxford University Press, 2015, 88-108. Available at: 
http://libris.kb.se/bib/19253887.

• Genus och feminism i MENA, 7,5 hp

Böcker: 

Ali, Kecia. Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence. New York: 
Oneworld Publications. 2006. (248 sidor)

El Said, Maha, Meari, Lena & Pratt, Nicola (eds.) Rethinking Gender in Revolutions and Resistance: 
Lessons From the Arab World. London: Zed Books. 2015. (262 sidor)

OBS! Det tillkommer tre arabiska noveller i svensk översättning (laddas ned via mondo)

Artiklar & kapitel (laddas ner via universitetsbiblioteket om inget annat anges):

Abu-Lughod, Lila. "Orientalism" and Middle East Feminist Studies. Feminist Studies. Vol. 27, no. 
1. 2001: 101-113. (laddas ned på Mondo)

Al-Ali, Nadje. Sexual violence in Iraq: Challenges for transnational feminist politics. European 
Journal of Women’s Studies. 2016: 1-18.

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.

Butler, Judith. Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and 
Feminist Theory. Theatre Journal, Vol. 40, no. 4. 1988: 519-531. (laddas ned på Mondo)

Ekal, Berna. Women’s Shelters as State Institutions. In Order and Compromise: Government Practices 
in Turkey from Late Ottoman Empire to Early 21st Century, by Marc Aymes, Benjamin Gourisse, Elise 
Massicard (eds.), Leiden; Boston: Brill, 2015: 317-332.

Eldén, Åsa & Ekal, Berna. From Icons to Emblematic Cases: The Media and Murders of 
Women in Turkey. Middle East Journal of Culture and Communication. Vol. 8, no. 1. 2015: 124-145. 
(laddas ned på Mondo)

https://static1.squarespace.com/static/526c4cfce4b0a46a4603527b/t/5851e94b9f74566bed524a91/1481763148752/Islam_and_the_West_Two_Dialectical_Fanta.pdf
https://static1.squarespace.com/static/526c4cfce4b0a46a4603527b/t/5851e94b9f74566bed524a91/1481763148752/Islam_and_the_West_Two_Dialectical_Fanta.pdf
http://libris.kb.se/bib/20916762
http://www.oxfordhandbooks.com.ezp.sub.su.se/view/10.1093/oxfordhb/9780199697762.001.0001/oxfordhb-978
http://libris.kb.se/bib/19253887


Fausto-Sterling, Anne. The Five Sexes: Why Male and Female Are not Enough. The Sciences. Vol. 
33, no. 2. 1993: 68–72. (laddas ned på Mondo)

Ghannam, Farha. Introduction: Masculinity in Urban Egypt. In Live and Die Like a Man: Gender 
Dynamics in Urban Egypt, by Farha Ghannam. Palo Alto: Stanford University Press. 2013: 1-30.

Kogacioglu, Dicle. The Tradition Effect: Framing Honour Crimes in Turkey. difference: A Journal 
on Feminism Cultural Studies. Vol. 15, no. 2. 2004: 118-150.

Najmabadi, Afsaneh. Transing and Transpassing across Sex-Gender Walls in Iran. Women's 
Studies Quarterly. Vol. 36, no. 3-4. 2008: 23-42.

Mohanty, Chandra Talpade. Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial 
Discourses. boundary 2, Vol. 12, no. 3. 1984: 333-358.

Pratt, Nicola. The Gender Logics of Resistance to the ‘War on Terror’: constructing sex–gender 
difference through the erasure of patriarchy in the Middle East. Third World Quarterly. Vol. 33, no. 
10. 2012: 1821-1836. 

Stephan, Rita. Arab Women Writing Their Sexuality. Hawwa. Vol. 4 no. 2, 2006: 159-180.

Sunday Grove, Nicole. The cartographic ambiguities of HarassMap: Crowdmapping security and 
sexual violence in Egypt. Security Dialogue. Vol. 46, no. 4. 2015: 345–364.

Referenslitteratur (ej obligatorisk):

Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam. Historical Roots of a Modern Debate. New Haven: Yale 
University Press. 1992.

Al-Ali, Nadje. Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present. London: Zed Books. 2007.

Ali, Kecia. Marriage and Slavery in Early Islam. Cambridge: Harvard University Press. 2010.

Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routlede. 1990.

El-Rouayheb, Khaled. Before Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500–1800. Chicago: 
University of Chicago Press. 2005.

Habib, Samar. Female Homosexuality in the Middle East: Histories & Representations. London: 
Routledge. 2007.

Kandiyoti, Deniz (ed.). Gendering the Middle East: Emerging Perspectives. New York: Syracuse 
University Press. 1996.

Massad, Joseph. Desiring Arabs. Chicago: University of Chicago Press. 2007.

Najmabadi, Afsaneh. Women with Mustaches and Men Without Beards. Gender and Sexual Anxieties of 
Iranian Modernity. Berkeley: University of California Press. 2005.

Wadud, Amina. Qurʼan and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York: 
Oxford University Press. 1999.



• Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp 

Blaikie, Norman,. Designing Social Research. (2nd ed) Cambridge: Polity Press. 2009. (298s). ISBN: 
9780745643380

Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. (4:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 2011. (149s) ISBN: 9789144068688

Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare. (2:a upplagan). Malmö: Liber. 2007. (184s). ISBN: 
9789147086511

Utöver denna litteratur ska studenten läsa litteratur som är relevant för projektbeskrivningen och 
som täcker in relevant teori och metod samt ger en översikt över tidigare forskning och 
tillgänglig empiri. Studenten väljer själv litteratur, men kan få vägledning av kursansvarig.

Studenten ska även läsa del 4 i avdelningens formaliasserie: 4. Formalia - att skriva uppsats. som 
kan laddas ned på avledningens hemsida: www..su.se/asia/mena/studentinformation/
stöddokument

• Mellanöstern- och Nordafrikas medier, 7.5hp 

Ekström, Mats (Red.) 2008. Mediernas språk. Malmö: Liber. (180s) ISBN: 9789147087860

Mellor, N., Rinnawi, K., Ayish, M. & Dajani, N. 2011. Arab media. Cambridge and Malden: Polity 
Press. (173s) ISBN 978-0745645353

Litteratur som laddas ned på Stockholms Universitets bibliotek (om länk uppges används denna)

Abdelmoez, Joel W. 2017a. “Is it a revolution or a coup? Scandinavian media representations of  
the ousting of  Egyptian president Mohamed Morsy.” Journal of  Applied Journalism and Media 
Studies, s. 109-131 (publiceras på Mondo).

Abdelmoez, Joel W. 2017b. “Muskler, Mustascher och Machomän: Preliminära tankar om 
maskulinitet i Egyptisk media.” Orientaliska Studier, s. 5-19 (publiceras på Mondo)

Armbrust, Walter. 2000. “Introduction.” ur Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture in 
the Middle East and Beyond redigerad av W. Armbrust. Berkeley: University of  California Press, s. 
1-31.

Barkho, Leon. 2008. “The discursive and social power of  news discourse – the case of  Aljazeera 
in comparison and parallel with the BBC and CNN.” Studies in Language & Capitalism, s. 111-159. 

Chandler, Daniel. 2014. “D.I.Y. Semiotic Analysis: Advice to my Own Students.” Semiotics for 
Beginners, digital resurs: http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/ 

Cottle, Simon. 2011. “Media And The Arab Uprisings of  2011: Research Notes.” Journalism, s. 
647-659.

Fiske, John. 2010 eller 1990. “Introduction: What is Communication? Communication Theory” 
ur Introduction to Communication Studies av J. Fiske. New York: Routledge, s. 1-21.



Mellor, Noha. 2013. “Countering cultural hegemony: Audience research in the Arab world.” 
Journal of  Arab & Muslim Media Research, s. 201-216.

Potter, W. James. 2013. “Review of  Literature on Media Literacy.” Sociology Compass, s. 417-435.

Riegert, Kristina. 2015. ”Understanding Popular Arab Bloggers: From Public Spheres to Cultural 
Citizens.” International Journal of  Communication, s. 458–477.

Sakr, Naomi. 2004. “Women-Media Interaction in the Middle East: An Introductory Overview” 
ur Women and Media in the Middle East: Power through Self-Expression redigerad av N. Sakr. London: 
I.B. Tauris, s. 1-14.

Valassopoulos, Anastasia & Mostafa, Dalia Said. 2014. “Popular Protest Music and the 2011 
Egyptian Revolution.” Popular Music and Society, s. 638-659.

Utöver litteraturen ovan ska studenten läsa minst 50 sidor medietext (inklusive foton). En del av 
dessa kommer att väljas ut av läraren. De övriga sidorna ska utgöra det empiriska materialet för 
studentens examinationsuppgift. 



INFORMATION OM DELKURSERNA
MED LEKTIONSPLANERING



Genus och feminism i MENA, 7,5 hp

Mellanöstern- och Nordafrikastudier II, GN, 30hp, VT2018

Delkursansvarig: Joel W. Abdelmoez [jw.abdelmoez@su.se]
Lärare: Joel W. Abdelmoez
Examinator: Joel W. Abdelmoez [jw.abdelmoez@su.se]
____________________________________________________________________________

Kursbeskrivning:

Denna delkurs berör genus- och sexualitetsfrågor i Mellanöstern och Nordafrika och ger ett 
genusvetenskapligt och feministiskt perspektiv på Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Olika 
former av feminism och kvinnorörelsers historiska utveckling och nutida situation studeras, med 
fokus på teoretiska utgångspunkter och politisk inverkan.

Feminism som politiskt motstånd och motstånd mot feministiska rörelser undersöks, liksom 
huruvida sexualitet och genus “konstrueras” i relation till andra sociala kategorier. Kursen behandlar 
inom ramen för detta tidigare forskning kring genus och sexualitet samt teoretiska diskussioner 
kring kropp, identitet och performativitet.

Delkursen berör därutöver kopplingar mellan genus och våld. Det könade våldet på gator och torg i 
samband med protester och revolution undersöks med kritiskt perspektiv på makt och genus. 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 

• Visa grundläggande kunskap om feministiska rörelsers historiska utveckling i Mellanöstern 
och Nordafrika.
• Visa grundläggande kunskap om, och förmåga att förhålla sig kritisk och reflekterande till, 
tidigare forskning och teoribildning kring genus, sexualitet och identitet, med särskilt fokus 
på genusvetenskaplig forskning inriktad på Mellanöstern och Nordafrika.
• Visa övergripande kunskap om samtida genuspolitiska problem i Mellanöstern och 
Nordafrika, och hur olika politiska grupperingar behandlar dessa frågor.
• Utföra en mindre analys av relevanta, samtida sociala, kulturella och politiska fenomen i 
Mellanöstern och Nordafrika ur ett genusvetenskapligt och/eller feministiskt perspektiv.

____________________________________________________________________________

Lektionsplanering:

Lektion 1: Introduktion, genus- och sexualitetsteorier



Joel W. Abdelmoez

Att läsa: El Said, Meari & Pratt s. 1-34, Butler (13 s.), Fausto-Sterling (5 s.)

Lektion 2: Arabiska och muslimska feminismer - del 1
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: El Said, Meari & Pratt s. 35-108

Lektion 3: Arabiska och muslimska feminismer - del 2
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Ali s. 1-55, El Said, Meari & Pratt s. 181-204

Lektion 4: Arabisk, feministisk litteratur
Tania Al Saadi

Att läsa: Stephan (20 s.) + tre korta noveller (publiceras på Mondo)

Lektion 5: Feministiskt motstånd
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: El Said, Meari & Pratt s. 109-180, 232-240

Lektion 6: Sex och sexualiteter
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Amer (16 s.), Ali s. 56-96

Lektion 7: Män och maskuliniteter 
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Amar (34 s.), Ghannam s. 1-30

Lektion 8: Genus, våld och makt
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Ali s. 97-111, Sunday Grove (19 s.), Pratt (15 s.), Al-Ali (18 s.)

Lektion 9: Etnografiska genusstudier - exempel från Turkiet 
Åsa Eldén

Att läsa: Eldén & Ekal (22 s.), Ekal (15 s.), Kogacioglu (32 s.)

Lektion 10: Mellanösternstudier, akademien och genus
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Abu-Lughod (12 s.), Mohanty (25 s.), Najmabadi (19 s.)

_____________________________________________________________________________



Kurslitteratur:

Böcker: 

Ali, Kecia. Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence. New York: 
Oneworld Publications. 2006. (248 sidor)

El Said, Maha, Meari, Lena & Pratt, Nicola (eds.) Rethinking Gender in Revolutions and Resistance: Lessons 
From the Arab World. London: Zed Books. 2015. (262 sidor)

OBS! Det tillkommer tre arabiska noveller i svensk översättning (laddas ned via mondo)

Artiklar & kapitel (laddas ner via universitetsbiblioteket om inget annat anges):

Abu-Lughod, Lila. "Orientalism" and Middle East Feminist Studies. Feminist Studies. Vol. 27, no. 1. 
2001: 101-113. (laddas ned på Mondo)

Al-Ali, Nadje. Sexual violence in Iraq: Challenges for transnational feminist politics. European Journal 
of Women’s Studies. 2016: 1-18.

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.

Butler, Judith. Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and 
Feminist Theory. Theatre Journal, Vol. 40, no. 4. 1988: 519-531. (laddas ned på Mondo)

Ekal, Berna. Women’s Shelters as State Institutions. In Order and Compromise: Government Practices in 
Turkey from Late Ottoman Empire to Early 21st Century, by Marc Aymes, Benjamin Gourisse, Elise 
Massicard (eds.), Leiden; Boston: Brill, 2015: 317-332.

Eldén, Åsa & Ekal, Berna. From Icons to Emblematic Cases: The Media and Murders of Women in 
Turkey. Middle East Journal of Culture and Communication. Vol. 8, no. 1. 2015: 124-145. (laddas ned på 
Mondo)

Fausto-Sterling, Anne. The Five Sexes: Why Male and Female Are not Enough. The Sciences. Vol. 33, 
no. 2. 1993: 68–72. (laddas ned på Mondo)

Ghannam, Farha. Introduction: Masculinity in Urban Egypt. In Live and Die Like a Man: Gender 
Dynamics in Urban Egypt, by Farha Ghannam. Palo Alto: Stanford University Press. 2013: 1-30.

Kogacioglu, Dicle. The Tradition Effect: Framing Honour Crimes in Turkey. difference: A Journal on 
Feminism Cultural Studies. Vol. 15, no. 2. 2004: 118-150.

Najmabadi, Afsaneh. Transing and Transpassing across Sex-Gender Walls in Iran. Women's Studies 
Quarterly. Vol. 36, no. 3-4. 2008: 23-42.

Mohanty, Chandra Talpade. Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. 
boundary 2, Vol. 12, no. 3. 1984: 333-358.



Pratt, Nicola. The Gender Logics of Resistance to the ‘War on Terror’: constructing sex–gender 
difference through the erasure of patriarchy in the Middle East. Third World Quarterly. Vol. 33, no. 
10. 2012: 1821-1836. 

Stephan, Rita. Arab Women Writing Their Sexuality. Hawwa. Vol. 4 no. 2, 2006: 159-180.

Sunday Grove, Nicole. The cartographic ambiguities of HarassMap: Crowdmapping security and 
sexual violence in Egypt. Security Dialogue. Vol. 46, no. 4. 2015: 345–364.

Referenslitteratur (ej obligatorisk):

Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam. Historical Roots of a Modern Debate. New Haven: Yale 
University Press. 1992.

Al-Ali, Nadje. Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present. London: Zed Books. 2007.

Ali, Kecia. Marriage and Slavery in Early Islam. Cambridge: Harvard University Press. 2010.

Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routlede. 1990.

El-Rouayheb, Khaled. Before Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500–1800. Chicago: University 
of Chicago Press. 2005.

Habib, Samar. Female Homosexuality in the Middle East: Histories & Representations. London: Routledge. 
2007.

Kandiyoti, Deniz (ed.). Gendering the Middle East: Emerging Perspectives. New York: Syracuse University 
Press. 1996.

Massad, Joseph. Desiring Arabs. Chicago: University of Chicago Press. 2007.

Najmabadi, Afsaneh. Women with Mustaches and Men Without Beards. Gender and Sexual Anxieties of 
Iranian Modernity. Berkeley: University of California Press. 2005.

Wadud, Amina. Qurʼan and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York: 
Oxford University Press. 1999.
_____________________________________________________________________________
Examensform:

Delkursen Genus och feminism i MENA tenteras genom en skriftlig inlämningsuppgift på ca 7-10 
sidor. Instruktioner för tentamen delas ut i början av kursen.

Vid sen inlämning kan studenten endast erhålla betyg C-F. 

Inlämning (för betyg A-F):               18/2
Sen Inlämning (för betyg C-F):        1/4

Observera att tentan ska lämnas in via Mondo.



På delkursen Genus och feminism i MENA tillämpas den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-F.

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.

80% närvaro motsvarar 8 lektioner
70-79% närvaro motsvarar 7 lektioner

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 närvarokravet igen. 

_____________________________________________________________________________

Betygskriterier:

A Studenten har genomfört tentamensuppgiften och i denna visat att han/hon har grundläggande 
kunskap om feministiska rörelsers historiska utveckling i Mellanöstern och Nordafrika och 
övergripande kunskap om samtida politiska och sociala utmaningar när det kommer till detsamma. 
Studenten har också visat grundläggande kunskap om genuspolitiska och genusvetenskapliga 
problem inom Mellanösternstudier, samt grundläggande kunskap om, och förmåga att förhålla sig 
till, tidigare forskning och teoribildning kring genus, sexualitet och identitet.

Studenten har lämnat in tentamensuppgiften i tid. Studenten visar en bred kunskap i ämnet och 
visar en stor förmåga till kreativt, kritiskt och originellt tänkande. Studenten har uppfyllt kurskravet 
om obligatorisk närvaro. 

B Studenten har genomfört tentamensuppgiften och i denna visat att han/hon har grundläggande 
kunskap om feministiska rörelsers historiska utveckling i Mellanöstern och Nordafrika och 
övergripande kunskap om samtida politiska och sociala utmaningar när det kommer till detsamma. 
Studenten har också visat grundläggande kunskap om genuspolitiska och genusvetenskapliga 
problem inom Mellanösternstudier, samt grundläggande kunskap om, och förmåga att förhålla sig 
till, tidigare forskning och teoribildning kring genus, sexualitet och identitet.

Studenten har lämnat in tentamensuppgiften i tid. Studenten visar en bred kunskap i ämnet och 
har en förmåga att vara kritisk. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

C Studenten har genomfört tentamensuppgiften och i denna visat att han/hon har grundläggande 
kunskap om feministiska rörelsers historiska utveckling i Mellanöstern och Nordafrika och 
övergripande kunskap om samtida politiska och sociala utmaningar när det kommer till detsamma. 
Studenten har också visat grundläggande kunskap om genuspolitiska och genusvetenskapliga 
problem inom Mellanösternstudier, samt grundläggande kunskap om, och förmåga att förhålla sig 



till, tidigare forskning och teoribildning kring genus, sexualitet och identitet. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro. 

D Studenten har genomfört tentamensuppgiften och i denna visat att han/hon har grundläggande 
kunskap om feministiska rörelsers historiska utveckling i Mellanöstern och Nordafrika och 
övergripande kunskap om samtida politiska och sociala utmaningar när det kommer till detsamma. 
Studenten har också visat grundläggande kunskap om genuspolitiska och genusvetenskapliga 
problem inom Mellanösternstudier, samt grundläggande kunskap om, och förmåga att förhålla sig 
till, tidigare forskning och teoribildning kring genus, sexualitet och identitet.

Studenten har uppfyllt kriterierna, men med vissa missuppfattningar eller andra brister. Dessa 
bedöms dock inte vara så allvarliga att studenten skall underkännas. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E Studenten har genomfört tentamensuppgiften och i denna visat att han/hon har grundläggande 
kunskap om feministiska rörelsers historiska utveckling i Mellanöstern och Nordafrika och 
övergripande kunskap om samtida politiska och sociala utmaningar när det kommer till detsamma. 
Studenten har också visat grundläggande kunskap om genuspolitiska och genusvetenskapliga 
problem inom Mellanösternstudier, samt grundläggande kunskap om, och förmåga att förhålla sig 
till, tidigare forskning och teoribildning kring genus, sexualitet och identitet.

Studenten har uppfyllt kriterierna, men med vissa större missuppfattningar och/eller andra brister. 
Dessa bedöms dock inte vara så allvarliga att studenten 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.
_______
Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär att du genom kompletteringar kan höja 
betyget till godkänt betyg.



 
 
Inter-religious relations: Judaism, Christianity and Islam, 
7.5ECTS  

Middle Eastern and North African Studies II, First Cycle, Spring 2018 
Teacher: Emmanouela Grypeou (emmanouela.grypeou@rel.su.se) 
 
Course description 
This course offers an historical overview of the relations between Judaism, Christianity and 
Islam from a religious historical perspective. The purpose of the course is to introduce and 
discuss encounters and counter- influence through the study of selected religious texts and 
historical sources pertaining to these three religious traditions. The course will focus on the early 
encounters between the three religions as well on crucial historical developments of their 
relations in the Middle Ages and up to modern times. In this context, the course will also offer 
insights into historical and religious aspects related to anti-Semitism, islamophobia, as well as the 
status of religious minorities in the Middle East and North Africa.  

 
Learning outcomes 
After completing the course, the student is expected to: 
 
• Show knowledge about, and ability to critically discuss Jewish, Christian and Islamic 

religious texts as well as historical sources on inter-religious encounters in the Middle 
East and North Africa.  

• Show knowledge about the origins and historical development of the relations between 
Judaism, Christianity and Islam.  

• Show knowledge about the origins and historical development of anti-Semitism and 
islamophobia as well as of the position of religious minorities in the Middle East and 
North Africa.  

 
Lessons plan 
 
I. Judaism and Early Christianity in Antiquity:  

Lesson 1: The Parting of the Ways? 

Questions:  

§ What is Early Christianity? 
§ What is Early Judaism? 
§ What were the relations between early Christianity and early Judaism? 



§ What is the “parting of the ways” between early Christianity and early Judaism?  
§ Who was a Jewish-Christian? 
§ Who was a Judaizer? 

Reading List  

Annette Y. Reed – Adam H. Becker (eds), The Ways that Never Parted: Jews and Christians in Late 
Antiquity and the Early Middle Ages, Tübingen: Mohr-Siebeck, 2004; 1-64; 373-392. 

Daniel Boyarin, “Rethinking Jewish Christianity: An Argument for Dismantling a Dubious 
Category (to which is Appended a Correction of my Border Lines)”, in: Jewish Quarterly Review, 
99: 1 (2009), 7-36 (Review).  

 

Lesson 2: Adversus Judaeos Literature and Jewish responses  

Questions:  

§ What is the so-called Adversus-Judaeos literature? 
§ Which were the main issues of controversy between early Christianity and early Judaism? 
§ How did Anti-Semitism start and develop historically and theologically?  
§ What were the consequences of anti-Semitism for Jews living in the Roman Empire? 
§ What is the text known as “Toledot Yeshu”? 

Reading List  

Guy Stroumsa, “From Anti-Judaism to Antisemitism in Early Christianity”? in O. Limor and G. 
Stroumsa, eds., Contra Judaeos Ancient and Medieval Polemics between Christians and Jews, Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1995), 1-26.  

R.R. Ruether, “The Theological Roots of Anti-Semitism”, in Helen Fein (ed.), The Persisting 
Question: Sociological Perspectives and Social Contexts of Modern Antisemitism, Berlin: de Gruyter, 1987, 
23-45  

Judith Lieu, Image and Reality: The Jews in the World of the Christians in the Second Century, 2003, 277-
290.  

Robert E. van den Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence 
(Studying the Historical Jesus), Grand Rapids: Eerdmanns 2000, 104-128. 

 

II. The Emergence of Islam: 

Lesson 3:  Jewish and Christian Responses to Early Islam  

Questions:  

§ How did Islam emerge and spread in the Eastern Mediterranean? 
§ How was Muslim rule established and consolidated? 
§ What was the reaction of eastern Christians to the emergence of Muslim rule? 



§ What was the Jewish reaction to the Muslim conquests? 

Reading List  

Fred Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton UP 1981, 51-148;  

Robert G. Hoyland, Seeing Islam as others saw it: a survey and evaluation of Christian, Jewish, and 
Zoroastrian writings on early Islam, Princeton, N.J.: Darwin Press, 1997, 523-544.  

 

Lesson 4: The Qur’an as a Late Antique Text and the Early Christian-Muslim Dialogue 

Questions:   

§ What were the relations of pre-Islamic Arabs with Judaism? 
§ What were the relations of pre-Islamic Arabs with eastern Christianity? 
§ Who were the Christian Arabs?  
§ Which are the relation between the Qur’an and Jewish and Christian traditions? 
§ Which were the most important issues of the early Christian-Muslim dialogue  

Reading List  

Gabriel Sayd Reynolds, "Biblical Background to the Qur'an," in: Wiley-Blackwell Handbook of the 
Qurʾ�n, Oxford: Blackwell, 2017, 303-319.  

Abdelwahab Meddeb et al. (eds), A History of Jewish-Muslim Relations: From the Origins to the Present 
Day, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2013, art. The Jews of Arabia, 75-110.  

Robert Hoyland, “Late Roman Arabia, Monophysite Monks, Arab Tribes”, Semitica Classica 2 
(2009), 117-139. 
 
Michael Ph. Penn, When Christians First Met Muslims: A Sourcebook of the Earliest Syriac Writings on 
Islam, Oakland: University of California Press, 2015, Two Disputation Texts; 200-208; 212-216.  

 

III. Jews and Christians and the Early Muslim Rule: Apologetics, Controversy, 
Encounters  

Lesson 5: Jews, Christians and Muslims in Bagdad 

Questions: 

§ Who were the Umayyads?  
§ Who were the Abbasids?  
§ What was the status of Christians and Jews in the Early Islamic Empire 

Reading List  

Sidney H. Griffith, The church in the shadow of the mosque: Christians and Muslims in the world of Islam, 
Princeton, N.J.; Oxford: Princeton University Press, 2008, 106-180;  



Mark Cohen, Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages, Princeton: Princeton University 
Press 2008, 139-161.  

 

Lesson 6: Jews, Christians and Muslims in Al’Andalus 

Questions:  

§ Which was the contribution of Christian and Jews to Islamic civilisation? 
§ Which were the main characteristics of the Al-Andalus rule in Spain? 
§ What were the relations between Jews, Christians and Muslims in Al-Andalus? 

Reading List  

Jacob Lessner, Jews, Christians, and the Abode of Islam: Modern Scholarship, Medieval Realities, Chicago: 
University of Chicago Press, 2012, 258-286. 

Darío Fernández-Morera, The Myth of the Andalusian Paradise: Muslims, Christians and Jews under 
Islamic Rule in Medieval Spain, Wilmington, Del.: ISI Books, 2016, 139-240.  

 

IV. Jews, Christians and Muslims in the Middle Ages 

Lesson 7. History of the Crusades and their Impact. 

  Questions: 

§ What were the Crusades? 
§ Which were the main historical phases of the Crusades?  
§ What was the historical impact of the Crusades on Muslim and Eastern Christian populations?  
§ How did the Crusades influence the relations between Christians, Jews and Muslims? 

 

Reading List  

Thomas F. Madden, The Concise History of the Crusades, London, et al.: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2013,15-92.  

S.J. Allen - Emilie Am (eds), The Crusades: a reader, North York, Ontario: University of Toronto 
Press: 2014: The First Crusade, 33-80. 

 

Lesson 8. Christian-Jewish-Muslim Dialogue in the Middle Ages and Beyond. 

Questions: 

§ Who was a “Saracen”? 
§ Which are the main works and authors pertaining to the Medieval Christian-Jewish-Muslim 

Dialogue? 



§ Which are the main characteristics and themes of the medieval Christian-Jewish-Muslim 
dialogue and controversy?  

Reading List  

John Tolan, “A wild man, whose hand will be against all: Saracens and Ishmaelites in Latin 
ethnographical traditions, from Jerome to Bede”, in: Clemens Gantner (ed.), Visions of Community 
in the Post-Roman World: The West, Byzantium and the Islamic World, 300–1100, Routledge: London 
2016, 513-530.  

John Tolan, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, New York: Columbia University 
Press, 2002, 105-135.  

Hugh Goddard, A History of Muslim-Christian Relations. Chicago: New Amsterdam Books, 2000, 
50-108. 

  

V. Jews, Christians and Muslims in Modern Times. 

Lesson 9. Religious Minorities in Islamic Lands and in Europe 

Questions: 
§ What is the status and the situation of religious minorities in Arab lands in modern times? 
§ Which are the Christian communities of the Middle East? 
§ Who are the Jews of the Muslim lands? 
§ What is modern Islamophobia? 

Reading List  

Norman A. Stillman, The Jews of Arab lands in modern times, Philadelphia: Jewish Publication 
Society, 1991; The Dawn of Modern Times- Epilogue, 95-110  

Andrew M. Sharp, Orthodox Christians and Islam in the Postmodern Age, Leiden: Brill, 2012, 127-174.  

Andrea Pacini, Christian communities in the Arab middle east: the challenge of the future, Oxford: 
Clarendon Press, 1998; 25-47; 67-91. 

David Nirenberg, Islam and the West: Two Dialectical Fantasies, Journal of Religion in Europe 1 (2008), 
3-33.  

 

Lesson 10. Inter-Faith Relations and Dialogue in Modern Times. Concluding 
Discussion. 

Questions: 

§ Which are the main characteristics and issues of modern Inter-Faith dialogue? 
§ How did the Holocaust influence Christian-Jewish relations in its aftermath?  
§ What are the Abrahamic religions?  

 



Reading List  

Ami-Jill Levine, “Speaking of the Middle East: Jews and Christians in Dialogue and Dispute”, in 
Alan L. Berger, Post-Holocaust Jewish–Christian Dialogue: After the Flood, before the 
Rainbow, Lanham: Lexington Books 2014, 57-77.  

Rémi Brague, The Concept of the Abrahamic Religions, Problems and Pitfalls, in Adam J. 
Silverstein, and Guy G. Stroumsa (eds), The Oxford handbook of the Abrahamic religions The Oxford 
handbook of the Abrahamic religions, Oxford: Oxford University Press, 2015, 88-108.  

 
 
Examination 
The student’s performance in the course is examined by a written assignment.  
 
Submission deadline: March 25th   
Late submission: May 5th  
 
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 8 lessons 70-79 % attendance is equivalent to 7 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 
(in the order they appear in the lessons plan) 
 
Annette Y. Reed – Adam H. Becker (eds), The Ways that Never Parted: Jews and Christians in Late 
Antiquity and the Early Middle Ages, Tübingen: Mohr-Siebeck, 2004; 164; 373-392. (Available on 
Mondo). 

Daniel Boyarin, “Rethinking Jewish Christianity: An Argument for Dismantling a Dubious 
Category (to which is Appended a Correction of my Border Lines)”, in: Jewish Quarterly Review, 
99: 1 (2009), 7-36 (Review). Available at: 
http://nes.berkeley.edu/Web_Boyarin/BoyarinArticles/146%20Rethinking%20Jewish%20Chris
tianity%20(2009).pdf 

Guy Stroumsa, “From Anti-Judaism to Antisemitism in Early Christianity”? in O. Limor and G. 
Stroumsa, eds., Contra Judaeos Ancient and Medieval Polemics between Christians and Jews, Tübingen: 



Mohr Siebeck, 1995), 1-26. Available at: https://www.academia.edu/9204288/From_Anti-
Judaism_to_Anisemitism_in_Early_Christianity 

R.R. Ruether, “The Theological Roots of Anti-Semitism”, in Helen Fein (ed.), The Persisting 
Question: Sociological Perspectives and Social Contexts of Modern Antisemitism, Berlin: de Gruyter, 1987, 
23-45. Available at:  https://www-degruyter-
com.ezp.sub.su.se/downloadpdf/books/9783110858914/9783110858914.23/9783110858914.23
.pdf 

Judith Lieu, Image and Reality: The Jews in the World of the Christians in the Second Century, 2003, 277-
290. (Available on Mondo). 

Robert E. van den Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence 
(Studying the Historical Jesus), Grand Rapids: Eerdmanns 2000, 104-128. (Available on Mondo). 

Fred Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton UP 1981, 51-148. Available at: 
http://libris.kb.se/bib/19537105 

Robert G. Hoyland, Seeing Islam as others saw it: a survey and evaluation of Christian, Jewish, and 
Zoroastrian writings on early Islam, Princeton, N.J.: Darwin Press, 1997, 523-544.  The entire book is 
available here: 
https://archive.org/stream/SeeingIslamAsOthersSawItASurveyAndEvaluationOfChristianJewis
hAndZoroastrianWritingsOnEarlyIslam/Seeing%20Islam%20as%20Others%20Saw%20It-
%20A%20Survey%20and%20Evaluation%20of%20Christian%20Jewish%20and%20Zoroastrian
%20Writings%20on%20Early%20Islam#page/n13/mode/2up. 

Gabriel Sayd Reynolds, "Biblical Background to the Qur'an," in: Wiley-Blackwell Handbook of the 
Qurʾ�n, Oxford: Blackwell, 2017, 303-319. Available at: 
https://www.academia.edu/33156481/_Biblical_Background_to_the_Quran_Wiley-
Blackwell_Handbook_of_the_Qur%CA%BE%C4%81n_Oxford_Blackwell_2017_303-19 

Abdelwahab Meddeb et al. (eds), A History of Jewish-Muslim Relations: From the Origins to the Present 
Day, Princeton, N.J.: Princeton University Press: 2013, art. The Jews of Arabia, 75-110.  

Robert Hoyland, “Late Roman Arabia, Monophysite Monks, Arab Tribes”, Semitica Classica 2 
(2009), 117-139. Available at: 
https://www.academia.edu/3567964/Late_Roman_Arabia_Monophysite_Monks_Arab_Tribes 
 
Michael Ph. Penn, When Christians First Met Muslims: A Sourcebook of the Earliest Syriac Writings on 
Islam, Oakland: University of California Press: 2015, Two Disputation Texts; 200-208; 212-216. 
Available at: http://libris.kb.se/bib/19947100 

Sidney H. Griffith, The church in the shadow of the mosque: Christians and Muslims in the world of Islam, 
Princeton, N.J.; Oxford: Princeton University Press, 2008, 106-180. Available at: 
http://libris.kb.se/bib/19482717 

Mark Cohen, Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages, Princeton: Princeton University 
Press 2008, 139-161. Available at: http://libris.kb.se/bib/19545926 



Jacob Lessner, Jews, Christians, and the Abode of Islam: Modern Scholarship, Medieval Realities, Chicago: 
University of Chicago Press: 2012, 258-286. (Available on Mondo). 

Darío Fernández-Morera, The Myth of the Andalusian Paradise: Muslims, Christians and Jews under 
Islamic Rule in Medieval Spain, Wilmington, Del.: ISI Books, 2016, 139-240. Available at: 
http://libris.kb.se/bib/19804870 

Thomas F. Madden, The Concise History of the Crusades, London, et al.: Rowman & Littlefield 
Publishers, 2013, 15-92.  

S.J. Allen - Emilie Am (eds), The Crusades: a reader, North York, Ontario: University of Toronto 
Press: 2014: The First Crusade, 33-80. Available at:  http://libris.kb.se/bib/18021939 

John Tolan, “A wild man, whose hand will be against all: Saracens and Ishmaelites in Latin 
ethnographical traditions, from Jerome to Bede”, in: Clemens Gantner (ed.), Visions of Community 
in the Post-Roman World: The West, Byzantium and the Islamic World, 300–1100, Routledge: London 
2016, 513-530. Available at: 
https://www.academia.edu/1842898/A_wild_man_whose_hand_will_be_against_all_Saracens_
and_Ishmaelites_in_Latin_ethnographical_traditions_from_Jerome_to_Bede 

John Tolan, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, New York: Columbia University 
Press, 2002, 105-135. (Available on Mondo). 

Hugh Goddard, A History of Muslim-Christian Relations. Chicago: New Amsterdam Books, 2000, 
50-108.  

Norman A. Stillman, The Jews of Arab lands in modern times, Philadelphia: Jewish Publication 
Society, 1991; The Dawn of Modern Times- Epilogue, 95-110. (Available on Mondo). 

Andrew M. Sharp, Orthodox Christians and Islam in the Postmodern Age, Leiden: Brill, 2012, pp. 127-
174. Available at: http://libris.kb.se/bib/14736053 

Andrea Pacini, Christian communities in the Arab middle east: the challenge of the future, Oxford: 
Clarendon Press, 1998; 25-47; 67-91. Available at:  http://libris.kb.se/bib/19542886 

David Nirenberg, Islam and the West: Two Dialectical Fantasies, Journal of Religion in Europe 1 (2008), 
3-33. Available at: 
https://static1.squarespace.com/static/526c4cfce4b0a46a4603527b/t/5851e94b9f74566bed524
a91/1481763148752/Islam_and_the_West_Two_Dialectical_Fanta.pdf 

Ami-Jill Levine, “Speaking of the Middle East: Jews and Christians in Dialogue and Dispute”, in 
Alan L. Berger, Post-Holocaust Jewish–Christian Dialogue: After the Flood, before the 
Rainbow, Lanham: Lexington Books 2014, 57-77. Available at: 
http://libris.kb.se/bib/20916762. 

Rémi Brague, The Concept of the Abrahamic Religions, Problems and Pitfalls, in Adam J. 
Silverstein, and Guy G. Stroumsa (eds), The Oxford handbook of the Abrahamic religions The Oxford 
handbook of the Abrahamic religions, Oxford: Oxford University Press, 2015, 88-108. Available at: 
http://libris.kb.se/bib/19253887. 

 



 
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 very good knowledge about the origins and historical development of the 
relations between Judaism, Christianity and Islam. The student has also shown very good knowledge 
about, and a very good ability to critically discuss Jewish, Christian and Islamic religious texts as well as 
historical sources on inter-religious encounters in the Middle East and North Africa. Furthermore, the 
student has shown very good knowledge about the origins and historical development of anti-Semitism 
and islamophobia as well as of the position of religious minorities in the Middle East and North Africa. 
The student fulfils the course requirement on obligatory attendance and has submitted the exam in time. 

B: The student has shown good knowledge about the origins and historical development of the relations 
between Judaism, Christianity and Islam. The student has also shown good knowledge about, and good 
ability to critically discuss Jewish, Christian and Islamic religious texts as well as historical sources on 
inter-religious encounters in the Middle East and North Africa. Furthermore, the student has shown 
good knowledge about the origins and historical development of anti-Semitism and islamophobia as well 
as of the position of religious minorities in the Middle East and North Africa. The student fulfils the 
course requirement on obligatory attendance and has submitted the exam in time. 

C: The student has shown knowledge about the origins and historical development of the relations 
between Judaism, Christianity and Islam. The student has also shown knowledge about, and ability to 
critically discuss Jewish, Christian and Islamic religious texts as well as historical sources on inter-religious 
encounters in the Middle East and North Africa. Furthermore, the student has shown knowledge about 
the origins and historical development of anti-Semitism and islamophobia as well as of the position of 
religious minorities in the Middle East and North Africa. The student fulfils the course requirement on 
obligatory attendance. 

D: The student has shown knowledge about the origins and historical development of the relations 
between Judaism, Christianity and Islam. The student has also shown knowledge about, and ability to 
critically discuss Jewish, Christian and Islamic religious texts as well as historical sources on inter-religious 
encounters in the Middle East and North Africa. Furthermore, the student has shown knowledge about 
the origins and historical development of anti-Semitism and islamophobia as well as of the position of 
religious minorities in the Middle East and North Africa. The student fulfils the course requirement on 
obligatory attendance. The student has fulfilled the criteria above, but in a somewhat superficial 
way or with some minor flaws.  

E: The student has shown knowledge about the origins and historical development of the relations 
between Judaism, Christianity and Islam. The student has also shown knowledge about, and ability to 
critically discuss Jewish, Christian and Islamic religious texts as well as historical sources on inter-religious 
encounters in the Middle East and North Africa. Furthermore, the student has shown knowledge about 
the origins and historical development of anti-Semitism and islamophobia as well as of the position of 
religious minorities in the Middle East and North Africa. The student fulfils the course requirement on 
obligatory attendance. The student has fulfilled the criteria above, but in a somewhat superficial 
way and with some minor flaws and/or 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. 

--- 

Note that both FX and F are failed grades. 
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ABMCG2 Mellanöstern- och Nordafrikastudier II, GN, 30hp, VT2018

Delkursansvarig: Joel W. Abdelmoez [jw.abdelmoez@su.se]
Lärare: Joel W. Abdelmoez & Noha Mellor
Examinator: Joel W. Abdelmoez
_____________________________________________________________________________

Kursbeskrivning:

Kursens mål är att ge studenterna en överblick över kommunikations- och mediestudier i allmänhet, 
samt det föränderliga medielandskapet i Mellanöstern och Nordafrika i synnerhet. I en värld i 
förändring är både gamla och nya medier viktiga för information och opinionsbildning, och 
samtidigt också delaktiga i samma förändring. Kursen tar upp mediernas roll före, under och efter 
den så kallade arabiska våren, med särskilt fokus på frågor kring identitet och modernitet. 

Lärandemål:

Efter avslutad kurs ska studenten:

• Visa kunskap om grunderna inom medievetenskaplig metod och teori.
• Påvisa grundläggande kunskap om medielandskapet i Mellanöstern och Nordafrika. 
• Förhålla sig till olika medier från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. 
• Utföra en mindre analys av vald media genom att tillämpa åtminstone en medie-
vetenskaplig metod och genom att använda relevant teori.

_____________________________________________________________________________

Lektionsplanering:

Lektion 1: Introduktion till mediestudier och presentation av kursen
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Ekström s. 9–16, Mellor s. 12–28

Lektion 2: Kommunikationsteorier, text och ideologi
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Mellor s. 149–173, Fiske (21 s.)



Lektion 3: Semiotik
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Ekström s. 17–60, Chandler

Lektion 4: Retorik
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Ekström s. 61–88, Abdelmoez [2017a] (22 s.)

Lektion 5: Arabisk media, del 1
Noha Mellor

Att läsa: Mellor s. 45–102, Sakr (15 s.)

Inlämning val av ämne för medieanalysen
Via Mondo 

Lektion 6: Arabisk media, del 2
Noha Mellor

Att läsa: Mellor s. 123–169, Cottle (12 s.)

Lektion 7: Diskursanalys
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Ekström s. 121–138, Barkho (48 s.)

Lektion 8: Populärkultur
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Mellor s. 103–122, Armbrust (31 s.), Valassopoulos & Mostafa (21 s.)

Lektion 9: Mediaetnografi och publikstudier
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Abdelmoez [2017b] (15 s.), Mellor [2013] (15 s.)

Lektion 10: Nya medier, mediekompetens och källkritik
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Potter (18 s.), Mellor s. 123-148, Riegert (19 s.)

_____________________________________________________________________________

Litteraturlista:

Ekström, Mats (Red.) 2008. Mediernas språk. Malmö: Liber. (180s) ISBN: 9789147087860

Mellor, N., Rinnawi, K., Ayish, M. & Dajani, N. 2011. Arab media. Cambridge and Malden: Polity 
Press. (173s) ISBN 978-0745645353



Litteratur som laddas ned på Stockholms Universitets bibliotek (om länk uppges används denna)

Abdelmoez, Joel W. 2017a. “Is it a revolution or a coup? Scandinavian media representations of  the 
ousting of  Egyptian president Mohamed Morsy.” Journal of  Applied Journalism and Media Studies, s. 
109-131 (publiceras på Mondo).

Abdelmoez, Joel W. 2017b. “Muskler, Mustascher och Machomän: Preliminära tankar om 
maskulinitet i Egyptisk media.” Orientaliska Studier, s. 5-19 (publiceras på Mondo)

Armbrust, Walter. 2000. “Introduction.” ur Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture in the 
Middle East and Beyond redigerad av W. Armbrust. Berkeley: University of  California Press, s. 1-31.

Barkho, Leon. 2008. “The discursive and social power of  news discourse – the case of  Aljazeera in 
comparison and parallel with the BBC and CNN.” Studies in Language & Capitalism, s. 111-159. 

Chandler, Daniel. 2014. “D.I.Y. Semiotic Analysis: Advice to my Own Students.” Semiotics for 
Beginners, digital resurs: http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/ 

Cottle, Simon. 2011. “Media And The Arab Uprisings of  2011: Research Notes.” Journalism, s. 
647-659.

Fiske, John. 2010 eller 1990. “Introduction: What is Communication? Communication Theory” ur 
Introduction to Communication Studies av J. Fiske. New York: Routledge, s. 1-21.

Mellor, Noha. 2013. “Countering cultural hegemony: Audience research in the Arab world.” Journal 
of  Arab & Muslim Media Research, s. 201-216.

Potter, W. James. 2013. “Review of  Literature on Media Literacy.” Sociology Compass, s. 417-435.

Riegert, Kristina. 2015. ”Understanding Popular Arab Bloggers: From Public Spheres to Cultural 
Citizens.” International Journal of  Communication, s. 458–477.

Sakr, Naomi. 2004. “Women-Media Interaction in the Middle East: An Introductory Overview” ur 
Women and Media in the Middle East: Power through Self-Expression redigerad av N. Sakr. London: I.B. 
Tauris, s. 1-14.

Valassopoulos, Anastasia & Mostafa, Dalia Said. 2014. “Popular Protest Music and the 2011 
Egyptian Revolution.” Popular Music and Society, s. 638-659.

Utöver litteraturen ovan ska studenten läsa minst 50 sidor medietext (inklusive foton). En del av dessa 
kommer att väljas ut av läraren. De övriga sidorna ska utgöra det empiriska materialet för studentens 
examinationsuppgift. 

________________________________________________________________________

Examinationsform:

Delkursen MENAs Medier examineras genom att studenten utför en mindre medieanalys (ca 10 s). 
Studenterna ska i analysen använda sig av teorier och metoder som presenterats på kursen och 
applicera dessa på media från MENA-regionen. Ämnet väljs i samråd mellan studenten och läraren. 



Vid sen inlämning kan studenten endast erhålla C-F i betyg. 

Inlämning av ämne för medieanalysen:               11/5

Inlämning (för betyg A-F) - Medieanalys:            3/6
Sen inlämning (för betyg C-F)- Medieanalys:     24/8

På delkursen MENAs Medier tillämpas den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-F.

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.

80% närvaro motsvarar 8 lektioner
70-79% närvaro motsvarar 7 lektioner

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 närvarokravet igen. 

_____________________________________________________________________________

Betygskriterier:

A Studenten har visat kunskap om grundläggande metodik och teori inom medieforskning 
samt för medielandskapet i Mellanöstern- och Nordafrika i stora drag. Studenten har även 
tillgodogjort sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. Studenten har visat detta genom att utföra en enklare medieanalys på ett tema 
valt i samråd med läraren.

Studenten visar en bred kunskap i ämnet och visar en stor förmåga till kreativt, kritiskt och originellt 
tänkande samt har lämnat in hemuppgifterna i tid. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk 
närvaro. 

B Studenten har visat kunskap om grundläggande metodik och teori inom medieforskning 
samt för medielandskapet i Mellanöstern- och Nordafrika i stora drag. Studenten har även 
tillgodogjort sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. Studenten har visat detta genom att utföra en enklare medieanalys på ett tema valt 
i samråd med läraren.

Studenten visar en bred kunskap i ämnet och visar förmåga till kreativt och originellt tänkande samt 
har lämnat in hemuppgifterna i tid. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 



C Studenten har visat kunskap om grundläggande metodik och teori inom medieforskning 
samt för medielandskapet i Mellanöstern- och Nordafrika i stora drag. Studenten har även 
tillgodogjort sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. Studenten har visat detta genom att utföra en enklare medieanalys på ett tema valt 
i samråd med läraren.

Studenten visar en bred kunskap i ämnet. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk 
närvaro. 

D Studenten har visat kunskap om grundläggande metodik och teori inom medieforskning 
samt för medielandskapet i Mellanöstern- och Nordafrika i stora drag. Studenten har även 
tillgodogjort sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. Studenten har visat detta genom att utföra en enklare medieanalys på ett tema valt 
i samråd med läraren.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E Studenten har visat kunskap om grundläggande metodik och teori inom medieforskning 
samt för medielandskapet i Mellanöstern- och Nordafrika i stora drag. Studenten har även 
tillgodogjort sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. Studenten har visat detta genom att utföra en enklare medieanalys på ett tema valt 
i samråd med läraren.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

Vissa missuppfattningar finns, men inte så allvarliga att hon/han skall underkännas

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.

_______

Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär att du genom kompletteringar kan höja 
betyget till godkänt betyg.



 
Vetenskapsteori. forskningsmetodik och kritiskt 
tänkande, 7.5hp

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- & Nordafrikastudier IV, GN, 
30hp, VT2018

Kursansvarig och lärare: Joel W. Abdelmoez [jw.abdelmoez@su.se]
Lärare: Joel W. Abdelmoez
Examinator: Joel W. Abdelmoez
_____________________________________________________________________________

Kursbeskrivning:

Inom ramen för Mellanöstern och Nordafrikastudier har du redan bekantat dig med ämnen som 
historia, statsvetenskap, litteraturvetenskap, religionshistoria, antropologi osv och har fått en inblick i 
vilka metoder och teorier som premieras inom dessa skilda discipliner. Syftet med denna delkurs är 
att ge en introduktion till de vetenskapliga spörsmål som alla dessa discipliner har gemensamt. De 
vetenskapliga idéer och regler som styr vårt akademiska arbete. Kursen syftar också till att ge dig en 
inblick i några av de vanligaste metoderna inom vetenskapligt arbete.

Kursen kommer att bygga på tre huvudteman: vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritisk 
tänkande. Inom ramen för vetenskapsteori ställer vi oss frågan om det finns en sann ”verklighet” 
oberoende av vår kunskap om den (ontologi) och om vad vi kan veta om denna ”verklighet” och 
hur (epistemologi). All vetenskap måste ta ställning till dessa centrala frågor.

Inom forskningsmetodik blir vi mer praktiska. Här funderar vi kring hur man bäst kan besvara den 
frågeställning som satts upp för en studie. Vi kommer att diskutera fördelar och nackdelar med  
olika kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi kommer också att diskutera hur man ska lägga upp en 
studie och hur man undviker de vanligaste misstagen. 

Kritiskt tänkande är en central del av det akademiska arbetet. Inom historia har man utvecklat 
källkritiken för att bedöma trovärdigheten hos en källa, men alla discipliner måste vara försiktiga 
när de väljer källor. Det handlar om att göra en bedömning av varje källas trovärdighet. Egentligen 
gör vi samma sak i det vardagliga livet. Ingen psykiskt frisk människa kan vara helt okritisk till sin 
omgivning. 

Inom ramen för denna kurs kommer du också att få lära dig att skriva en projektbeskrivning. Innan 
man kan sätta igång med en vetenskaplig undersökning måste man göra upp en plan för hur denna 
ska gå till. Ibland måste man få sin studie godkänd av en uppdragsgivare, ibland måste man söka 
om finansiering, men framförallt handlar det om att strukturera upp sina idéer. 



Kursen examineras genom att du skriver en projektbeskrivning inför den kandidatuppsats du ska 
skriva nästa år. Projektbeskrivning ska innehålla en problemformulering, syfte och frågeställning, 
metod, teori och material och du ska ha tagit hänsyn till potentiella brister och begränsningar samt 
till studiens validitet och reliabilitet. Det är viktigt att ta ställning till dessa frågor så tidigt som 
möjligt, för att därmed undvika problem längre fram i uppsatsprocessen. 

Kursen bygger på både föreläsningar och seminarieundervisning, där du tillsammans med läraren 
och andra studenter diskuterar problem och utmaningar i arbetet med din projektbeskrivning.

Inom ramen för denna delkurs kommer vi även att arbeta med student peer assessment och self  
assessment. Det innebär att du kommer att få lämna respons på dina medstudenters arbeten samt på 
ditt egna arbete. Mer information om detta kommer att ges i början av kursen. 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Visa kunskap om vetenskapsteorins grundläggande frågor i stora drag
• Visa kunskap om forskningsmetodikens grundläggande element och om skillnaden mellan 
kvantitativa och kvalitativa metoder. 
• Värdera en källa kritiskt och redogöra för källkritikens grunder. 
• Skriva en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte och frågeställning, samt en 
genomgång av metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och begränsningar 
och till studiens validitet och reliabilitet.

_____________________________________________________________________________

Lektionsplanering/Instuderingsfrågor:

Undervisningen på denna kurs bygger i stor del på interaktion mellan studenter och lärare. Det är 
därför viktigt att läsa litteraturen inför varje lektionstillfälle (se lektionsplanering för 
läshänvisningar).

Lektion 1: VAD ÄR VETENSKAP? 
- En introduktion till vetenskapsteorins grunder

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen
Läs: Torsten Thurén

Huvudteman för lektionen:

• Finns det en sanning? Ontologiska ställningstaganden och dess konsekvenser
• Hur kan vi nå kunskap om denna ”sanning”? Epistemologiska
ställningstaganden och dess konsekvenser
• Kunskap och makt
• Positivism och interpretivism
• Objektivism och konstruktivism



Lektion 2: FRÅN PROBLEM TILL LÖSNING  
- Att utföra en vetenskaplig studie

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen

Läs: Runa Patel och Bo Davidson s. 9-65 & Norman Blaikie s. 79-157

Huvudteman för lektionen:
• Vad utmärker god forskning? Hur skiljer sig t.ex. en vetenskaplig studie från 
journalistik eller populärvetenskap?
• Att välja metod. Hur ska man bäst besvara en frågeställning?
• Förhållandet mellan teori och empiri; induktion versus deduktion
• Reliabilitet, validitet och vetenskaplighet
• Variabler, orsakssamband och kausalitet, vad är det?
• Urval och generaliserbarhet
• Forskningsetik

Lektion 3: KVANTITATIVA METODER 
- Enkätundersökningar, innehållsanalys och statistik

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen
Läs: Runa Patel och Bo Davidson s. 67-145 & Norman Blaikie s. 158-229

Huvudteman för lektionen:

• Vad utmärker kvantitativa metoder?
• Vad utmärker kvantitativa data?
• Urval i kvantitativa studier
• Strukturerade intervjuer och enkätundersökningar
• Innehållsanalys och statistik

Lektion 4: KVALITATIVA METODER
- Intervjuer, observation och diskursanalys

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen
Läs: Runa Patel och Bo Davidson s. 67-145 & Norman Blaikie s. 158-229

Huvudteman för lektionen:

• Vad utmärker kvalitativa metoder?
• Vad utmärker kvalitativa data?
• Urval i kvalitativa studier
• Kvalitativa intervjuer och deltagande observation
• Diskursanalys
• Att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder



Lektion 5: VAD ÄR EN PROJEKTBESKRIVNING?
- Att lägga upp en plan för en studie

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen
Läshänvisningar: Norman Blaikie, s- 12-78

En genomgång av hur man skriver en bra projektbeskrivning inför en 
akademisk uppsats.

Inlämning av av forskningsproblem

Lektion 6: KRITISKT TÄNKANDE OCH KÄLLKRITIK  
- Att förhålla sig kritiskt till sina källor.

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen

(Under lektionens andra del kommer du att få göra en seminarieövning)

Huvudteman för lektionen:

• Att tänka kritiskt i forskningsprocessen
• Källkritikens grunder
• Skillnaden mellan att använda en källa ur en kvarlevande aspekt och ur en 
berättande aspekt
• Historiesyn
• Övning i källkritik

Inlämning av utkast till projektbeskrivning

Inlämning av peer assessment på utkast till projektbeskrivning

Seminarium: Diskussion utifrån inlämnade utkast till projektbeskrivningar

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen

Inför detta seminarium skall studenterna ha lämnat in ett utkast till 
projektbeskrivning, samt gett en annan student feed-back på dennes 
inlämning. (se ovan) 

Slutgiltig inlämning av projektbeskrivning och self  assessment

_____________________________________________________________________________



Kurslitteratur:

Blaikie, Norman,. Designing Social Research. (2nd ed) Cambridge: Polity Press. 2009. (298s). ISBN: 
9780745643380

Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. (4:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 2011. (149s) ISBN: 9789144068688

Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare. (2:a upplagan). Malmö: Liber. 2007. (184s). ISBN: 
9789147086511

Utöver denna litteratur ska studenten läsa litteratur som är relevant för projektbeskrivningen och 
som täcker in relevant teori och metod samt ger en översikt över tidigare forskning och tillgänglig 
empiri. Studenten väljer själv litteratur, men kan få vägledning av kursansvarig.

Studenten ska även läsa del 4 i avdelningens formaliasserie: 4. Formalia - att skriva uppsats. som kan 
laddas ned på avledningens hemsida: www..su.se/asia/mena/studentinformation/stöddokument

_____________________________________________________________________________

Referenslitteratur:

För tips på kompletterande litteratur kontakta kursansvarig.

_____________________________________________________________________________

Examensform:

Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande examineras genom en projektbeskrivning. För att 
bli godkänd på kursen ska studenten även ha lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen, gjort en 
peer assessmenent på en annan students utkast samt lämnat in en self  assessmnet på det egna 
arbetet. Betyg sätts på den slutgiltiga inlämningen av projektbeskrivningen. 

OBS! Endast studenter som lämnat in ett utkast och en peer assessments enligt de datum som 
uppges i lektionsplaneringen har möjlighet att lämna in den slutgiltiga projektbeskrivningen. 

Alla inlämningar sker via Mondo. För datum se nedan.

Vid sen inlämning kan studenten endast erhålla betyg C-F. 



Inlämning val av forskningsproblem: 5/4
Inlämning utkast till projektbeskrivning: 9/4
Inlämning peer assessment på en annan students utkast till projektbeskrivning: 16/4

Slutgiltig inlämning projektbeskrivning och self  assessment (A-F): 29/4
Sen Inlämning projektbeskrivning och self  assessment (C-F): 28/5

(OBS: Endast studenter som lämnat in ett utkast och en peer assessments enligt de 
datum som uppges i lektionsplaneringen har möjlighet att lämna in den slutgiltiga 
projektbeskrivningen.) 

På delkursen Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande tillämpas den sjugradiga 
målrelaterade betygsskalan A-F.

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.

80% närvaro motsvarar 5 lektioner
70-79% närvaro motsvarar 4 lektioner

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 närvarokravet igen. 

_____________________________________________________________________________

Betygskriterier:

A Studenten har skrivit en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte och 
frågeställning, metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och 
begränsningar och till studiens validitet och reliabilitet. Studenten visar i projektbeskrivningen att 
han/hon har grundläggande kunskap om vetenskapsteori, om forskningsmetodikens grundläggande 
element och om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt på en förmåga att värdera källor 
kritiskt.

Studenten har även lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen och gjort en peer assessment på en 
annan studenters utkast, samt gjort en self  assessment på sin egna slutgiltiga inlämning.

Studenten visar att han/hon behärskar detta mycket väl och har lämnat in sin projektbeskrivning i 
tid. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 



B Studenten har skrivit en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte 
och frågeställning, metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och 
begränsningar och till studiens validitet och reliabilitet. Studenten visar i projektbeskrivningen att 
han/hon har grundläggande kunskap om vetenskapsteori, om forskningsmetodikens grundläggande 
element och om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt på en förmåga att värdera källor 
kritiskt.

Studenten har även lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen och gjort en peer assessment på en 
annan studenters utkast, samt gjort en self  assessment på sin egna slutgiltiga inlämning.

Studenten visar att han/hon behärskar detta väl och har lämnat in sin projektbeskrivning i tid. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

C Studenten har skrivit en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte 
och frågeställning, metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och 
begränsningar och till studiens validitet och reliabilitet. Studenten visar i projektbeskrivningen att 
han/hon har grundläggande kunskap om vetenskapsteori, om forskningsmetodikens grundläggande 
element och om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt på en förmåga att värdera källor 
kritiskt.

Studenten har även lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen och gjort en peer assessment på en 
annan studenters utkast, samt gjort en self  assessment på sin egna slutgiltiga inlämning.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

D Studenten har skrivit en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte 
och frågeställning, metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och 
begränsningar och till studiens validitet och reliabilitet. Studenten visar i projektbeskrivningen att 
han/hon har grundläggande kunskap om vetenskapsteori, om forskningsmetodikens grundläggande 
element och om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt på en förmåga att värdera källor 
kritiskt.

Studenten har även lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen och gjort en peer assessment på en 
annan studenters utkast, samt gjort en self  assessment på sin egna slutgiltiga inlämning.

Studenten visar att han/hon behärskar detta i stora drag.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E Studenten har skrivit en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte och 
frågeställning, metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och 
begränsningar och till studiens validitet och reliabilitet. Studenten visar i projektbeskrivningen att 
han/hon har grundläggande kunskap om vetenskapsteori, om forskningsmetodikens grundläggande 
element och om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt på en förmåga att värdera källor 
kritiskt.

Studenten har även lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen och gjort en peer assessment på en 
annan studenters utkast, samt gjort en self  assessment på sin egna slutgiltiga inlämning.

 Vissa missuppfattningar finns, 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. Studenten har genomfört den skriftliga tentamen under 60% rätt.

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E. 
Studenten har genomfört den skriftliga tentamen med under 50% rätt.

_______

Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär att du genom kompletteringar kan höja 
betyget till 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 info.mena.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:

Till en salstentamen behöver du göra en tentamensanmälan. Det gör du via Mina Studier, genom 
www.mitt.su.se. Det är därför viktigt att du har aktiverat ditt universitetskonto.

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 

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


skrivningsvakten.

Papper: Det är förbjudet att skriva på eget papper. De papper som får användas delas ut av 
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.su.se/asia/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 Urkund innan de lämnas till läraren för 
rättning. Urkund 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.su.se/asia/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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