Islam i Europa
Islam in Europe
Innhold
Emnet introduserer ulike historiske, kulturelle og
religiøse perspektiver på islam i Europa og Norden.
Dette inkluderer en oversikt over de hendelser og
strømninger som har ført til dagens situasjon for
islam i Europa. Emnet fokuserer særlig på endringer i
demografi, migrasjon, enkelte lands politiske
retningslinjer, organisasjonsstrukturer og
fellesskapsformer. Emnet omfatter ikke bare ulike
muslimske grupper i Europa, men også globale
reformbevegelser og strømninger som peker i retning
av liberalisering og/eller sekularisering.
Radikalisering av noen muslimer har ført til
islamofobi, og emnet drøfter både årsaker til og
virkninger av dette. Videre har emnet et fokus på
unge muslimers hybride identitet og forhandlinger
med storsamfunnet for å etablere seg i det
europeiske fellesskapet. Analyse av sosiale medier
og film der unges liv blir tematisert, vil bli diskutert
med særlig tanke på muslimers situasjon i Norge.
Hovedtemaer:








Fremvekst av islam i Europa i lys av historisk
og nyere tids migrasjon
Levd islam i Europa med fokus på tilhørighet
og fellesskap, og materialitet og ritualer
Liberalisering og reformbevegelser
Radikalisering og jihadisme
Unge muslimers identitetsarbeid
Kjønnsroller i endring
Islam i media
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Læringsutbytte
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten





har kunnskap om Islams historiske forløp i Europa
har god kunnskap om nyere muslimsk migrasjon til Europa
har bred kunnskap om muslimske fellesskap og nettverk i Europa
har god kunnskap om islamske strømninger, endringer og motbevegelser



kjenner til europeiske, transnasjonale og globale tendenser innen religions- og
islamforskning

Ferdigheter:
Studenten





kan forstå og drøfte sammenhenger mellom islamsk umma (globalt fellesskap) og
lokalsamfunn
kan drøfte unge muslimers identitetsarbeid i lys av tradisjonelle/normative/liberale
strømninger
kan relatere kunnskap om migrasjon til å drøfte religiøs endring innen islam
kan analysere hvordan islam presenteres i media og tematisere muslimers ofte
utsatte rolle i media

Generell kompetanse:
Studenten



skal kunne drøfte de meningsbærende historiske, religiøse, sosiale og politiske
forhold som har ført til dagens situasjon for muslimer i Europa
skal kunne kritisk vurdere og delta i mediadebatter om islam i Europa

Arbeids- og undervisningsformer




Nettundervisning og digitale arbeidsformer
Arbeid med case
Analyse av ulike former for media

Obligatoriske aktiviteter





Selvpresentasjon på faglig forum
Innlegg i emnets faglige forum på læringsplattform
Essay
Flervalgstester

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsordning
Vurderingsform
Hjemmeeksamen

Varighet
3 dager

Vurderingsuttrykk
A-F

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen
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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