
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  ARA H24 
2. Kursens namn Mellanösternkunskap: Genusperspektiv på samhällsliv i 

arabvärlden 
3. Nivå G 
4. Högskolepoäng 7,5  
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora 

och teologi 2007-06-07 
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
 

2. Ämne, om tillämpligt Mellanösternkunskap 
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell 
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan 
dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. 

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska. 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad delkurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse •  på en grundläggande nivå kunna redogöra för 

genusrelationer i dagens arabiska samhälle och hur 
dessa påverkar kvinnors och mäns liv politiskt och 
ekonomiskt, juridiskt och socialt 

2. Färdighet och förmåga •  förstå och kunna analysera, såväl empiriskt som 
teoretiskt, faktorer som konstruerar genus i det arabisk-
islamiska samhället samt den roll som frågor kring 
kvinnans ställning spelar i kultur och samhälle  

•  visa förmåga till god språkbehandling såväl muntligt 
som skriftligt 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

•  genom ökad kunskap i genusrelationer självständigt 
kunna förhålla sig till företeelser och förhållanden i det 
moderna samhället i dagens arabvärld. 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Kursen inleds med en kort introduktion av feministiska och 
genusvetenskapliga teorier. Den följs av en genomgång av 
moderniseringssträvanden i arabvärlden under det tidiga 
1900-talet samt av kvinnorörelsernas uppkomst och 
utveckling. Mot denna bakgrund behandlas olika teman i syfte 
att förstå genusrelaterade frågor i dagens sociala, ekonomiska 
och politiska kontext. Kvinnors liv utifrån deras egna 
erfarenheter belyses genom några valda kvinnoskildringar av 
nutida kvinnliga arabiska författare.  

 



 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisning sker i form av föreläsningar varvade med 
seminarie- och gruppövningar. Deltagande i seminarie- och 
gruppövningarna är obligatoriskt. 

2. Examinationsformer Examination sker dels genom aktivt deltagande i de 
obligatoriska seminarie- och gruppövningarna och 
genomförande av en mindre skriftlig uppgift, dels i form av en 
skriftlig examination vid kursens slut. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 
ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till 
ämneskoordinator senast tre veckor efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs Standardbehörighet C1, d v s 
Svenska kurs B alt Svenska som andra språk kurs B samt 
Engelska kurs B samt 60 högskolepoäng högskolestudier, eller 
motsvarande kunskaper.  

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
 
9. Övrigt 
1. Kursen ersätter ARA207. 
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får 

endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt 
anmälnings- och informationsmaterial. 

3. Denna kurs ges även som kurs inom HGARA, Programmet för arabiska studier, PAS. 
Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i examen. 

 


