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Innhold 

I dette emnet drøftes syn på kjønn og kjønnsroller i den islamske tradisjonen. Historiske og juridiske 

prosesser innen islamsk lovgivning vil være sentralt. Emnet belyser også hvordan ulike islamske 

kvinneroller kan bli forhandlet fram i forhold til utfordringer fra samfunn, media, religion og kultur. Et 

spesielt fokus vil bli lagt på muslimske barn og ungdom og den muslimske familie i møte med vestlig og 

norsk oppvekstkultur. 

 

Hovedtemaer: 

 Kjønn og kjønnsroller innen islam 

 Islamsk lovgivning som berører familiestrukturer 

 Endringer i kvinneroller i mangfoldige muslimske samfunn 

 Barn og unge muslimer i vestlige kontekster 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 har god kunnskap om Koranens og tradisjonens framstilling av barn, kvinner og menn 

 har innsikt i hovedtendenser i utviklingen av islamsk lovs syn på kvinner, familie og kjønn 

 har god kunnskap om kulturelle og religiøse perspektiver knyttet til migrasjons- og 
minoritetsutfordringer  

 



Ferdigheter: 

Kandidaten 

 kan reflektere over religionens rolle i barns oppvekstmiljø i en norsk kontekst  

 kan formidle kunnskap om muslimske kles- og æreskoder ut i fra et innenfra- og utenfra-perspektiv  

 kan diskutere forholdet mellom religion og kultur med hensyn til varierte kjønnsrollemønstre i islam 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeid blant barn og unge med 
minoritetsbakgrunn 

 kan formidle kunnskap til offentligheten om utfordringer knyttet til religøse praksiser blant 
minoritetsgrupper i Norge, med særlig henblikk på muslimske praksiser og tradisjoner 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Nettundervisning 

 Skriftlige oppgaver 

 Digitale arbeidsoppgaver 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Selvpresentasjon på faglig forum 

 Essay 

 Flervalgstester 

 Innlegg i emnets faglige forum på læringsplattform 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeksamen 3 dager A-F x/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Hjemmeeksamen gis over en oppgitt oppgave som skal ha et omfang på 2500 ord +/- 10 %. Karakter blir 
gitt på individuell basis. 
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