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Innhold 
Emnet fokuserer på politisk islam som moderne og globalisert fenomen, med vekt på perioden fra 
slutten av 1800-tallet. Emnet anlegger religionsvitenskapelige, religionssosiologiske og historiske 
perspektiver. Politisk islam analyseres som reaksjon på vestlig dominans, men også på forhold 
innad i muslimske kontekster. Gjennom beskrivelser av utviklingen av ideologier som reformisme, 
islamisme og modernisme og ulike strategier for å nå ideologiske mål, framstilles politisk islam 
som et mangfoldig fenomen i en global verden. Ytterpunktene dannes av bevegelser som 
arbeider for å fremme demokratiske prosesser i muslimske land til bevegelser som med en 
islamistisk motivasjon tar i bruk terror for å fremme sin sak. 

Hovedtemaer: 

 Islam som moderne og globalisert fenomen 

 Islam og postkolonialisme 

 Islam som mangfoldig tro og praksis 

 Islam som religion og politisk ideologi 

 Politiske systemer i muslimske land 
 

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

 har bred kunnskap om utviklingen av politisk islam fra slutten av 1800-tallet og fram til vår 
egen tid 

 har innsikt i særtrekk ved og skillelinjer mellom ulike former for politisk islam 
 har kunnskap om postkolonial teori og den historiske utviklingen mellom vestlige og muslimske land 

 
Ferdigheter: 
Kandidaten 



 kan tolke tekster som uttrykker politisk islamsk ideologi og strategi 
 kan drøfte politisk islam i relasjon til andre former for islam og til islams omverden 

 
Generell kompetanse: 
Kandidaten 

 kan kommunisere forskningsbasert kunnskap om politisk islam på lettfattelig og respektfull måte 

 kan reflektere kritisk over forskjellige kilder som tilbyr informasjon om politisk islam og muslimske 
bevegelser 

 

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 

Hjemmeeksamen 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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