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Eksamen består av to deler. Begge delene må besvares, og det anbefales å bruke omtrent like lang 

tid på begge. 

Del A. 
Besvar kort syv av de ti følgende spørsmålene. Du får ikke ekstra uttelling for å svare på mer enn 

syv spørsmål. 

Her er korte avsnitt for hvert svar nok. Det er ikke noen begrensning på lengden (eksamen er på fire 

timer), så hvis studentene skriver raskt kan de gjerne gi utfyllende svar på denne delen, også. En A 

krever ikke nødvendigvis at alle punkter under hvert svar blir ramset opp. Det viktigste er at 

kandidaten viser forståelse for sentrale trekk og gir et sammenhengende og aller helst analytisk svar, 

hvis det er rom for det. Likeledes krever ikke en B at hvert svar er 100 % riktig, så lenge kandidaten 

viser uvanlig god oversikt og evne til å sammenfatte stoffet. 

1. Hvordan skilte abbaside-kalifatet seg fra umayyade-kalifatet? 

Sentrale punkter: Hovedstaden ble flyttet fra Damaskus til Bagdad. Det ble slutt på det politiske, 

økonomiske og sosiale skillet mellom arabere og ikke-arabere: religiøs tilhørighet er nå det viktigste. 

Kalifen går fra å være en «stammehøvding» til å kreve lydighet fra alle muslimer. Tre krefter 

krystalliserer seg som maktsentra: byråkratiet, ledet av en wazir, religiøst byråkrati, ledet av en qadi, 

og hæren, bestående av mamluker, eller slavesoldater. Det islamske imperiet begynner å bli 

fragmentert. 

2. Hva var Sykes/Picot-avtalen og Balfour-erklæringen? 

Her holder det med et par setninger. Hvis kandidaten sier noe helt kort om konsekvensene, er det A-

stoff. 

3. Hva var de viktigste konsekvensene av Seksdagers-krigen i 1967? 

Dette spørsmålet dekkes først og fremst av Israel/Palestina-forelesningen i pensum, så det forventes 

ikke at studentene fokuserer på andre områder. Israel okkuperer Vestbredden og Gaza, Golan-

høydene og Sinai-halvøya. Den palestinske frigjøringskampen flyttes fra de arabiske regimene til 

palestinerne selv, med PLO under ledelse av Arafat. De arabiske republikkene, først og fremst Egypt, 

mister legitimitet.  

4. Hva var de tre hoveddelene av det osmanske statsapparatet? 

s. 189-194 i Vikør: Ei verd bygd på islam er pensum her. Devshirme-systemet med administrasjon 

basert på gutter hentet fra provinsene, janisharer hentet på samme måte, ilmiye-klassen av religiøst 

lærde under ledelse av seyhülislam. 

5. Hvilken uenighet er den viktigste mellom shi’a-muslimer og sunni-muslimer? 

Hvem som skal lede muslimene: skal kalifatet gå i arv eller skal kalifen velges. Studenter som har gått 

glipp av dette, men kan peke på andre viktige forskjeller mellom de to gruppene, bør få noe 

premiering selv om de bommer på hovedsvaret. 

6. Hvilket imperium oppstod omtrent på samme tid som det osmanske og var i konflikt med det? 

Og omtrent hvor lå dette imperiet geografisk? 



Helt kort svar holder her: Safavidene, i dagens Iran. 

7. Hva var den første intifadaen, og når fant den sted? 

Forelesning og et avsnitt i MERIPs «Primer» om Israel-Palestina er hovedpensum, men det finnes et 

par referanser også i Jon Nordensons bok. Det kreves bare et helt kort fakta-svar. 

8. Nevn to viktige forskjeller på «muslimbrødre»-tendensen i islamismen og jihadismen. 

Vold/ikke-vold, en stor sosial bevegelse/mindre grupper (selv om det siste gjerne kan diskuteres pga 

IS), reformisme/revolusjonær ideologi, for å nevne noen. Studentene har litt å ta av, etter én 

forelesning om hvert emne, og til sammen fem pensumartikler. Dette er et svar hvor de gjerne kan 

bruke mer enn en setning for å svare. 

9. Nevn to grunner til at Den islamske staten (IS) vokste frem i Irak før 2014. 

Mulige punkter her: 

-  Militærmakt i anti-terrorens navn førte til mange sivile tap, blant annet i Irak. Det gjør det lett å 

hevde at det egentlig foregår en krig mot islam, og dette bruktes veldig aktivt i jihadisters 

propaganda.  

- Særlig etter de arabiske opprørene i 2011 har det vært en fremvekst av en stadig sterkere 

jihadistbevegelse generelt, på grunn av brutale svare fra regimene og borgerkriger i Syria, Jemen og 

Libya. Krigen i Syria ga svekket statsmakt som ga rom for at Al-Qaida og senere IS slo rot der og 

styrket seg.  

- Situasjonen i Irak før 2014 gjorde det mulig for IS å få støtte fra mange irakerne. Forverrede levekår 

og korrupsjon, maktvakuum i særlig sunnimuslimske områder og den destruktive amerikanske anti-

Baath politikken etter 2003. Sunni-muslimer samlet sett følte seg ekskludert fra staten, og de ble 

trakassert av irakisk militær.  

- IS brukte brukte sosiale medier og internett på nyskapende måter og oppnådde mye 

oppmerksomhet i media, noe som økte rekrutteringen. 

10. Hva er det arabiske ordet for litteratur? Beskriv historien til denne termen helt kort. 

Teresa Pepes artikkel i Mada Masr er referansen her. Svaret er adab, og hvis de kan vise til hvordan 

betydningen endret seg fra middelalderen til al-nahda er det veldig bra.  

DEL B. 
Besvar én av de tre oppgavene. 

1. Hva er islamisme? Gi en definisjon og drøft islamismens historiske utvikling. 

Definisjonen de har fått finnes i ICGs rapport «Understanding Islamism», men så lenge de kommer 

fram til en fornuftig definisjon (for eksempel en som likner Utviks i Islamismen, eller en som ligger 

tett på Selvik og Høigilts artikkel om islamismen som diskursorden), så det bra. I forelesningen har vi 

gått gjennom historien fra reformistene (Abduh og al-Afghani), via al-Banna og så videre. ICG-

rapporten tar for seg den historiske typologien (ikhwan, salafister og jihadister). Artikkelen til Selvik 

og Høigilt definerer islamismen og viser hvordan den gjennomsyrer ikke bare politiske, men også 

sosiale og kulturelle forhold. 

2. Drøft forholdet mellom islam og politikk fra profeten Muhammads tid og fram til middelalderen. 



Her er det de fem første kapitlene i Vikør som er sentrale. Det er mye å ta av, og studentenes evne til 

å velge gode ilustrasjoner og hente fram de viktigste analytiske momentene er det avgjørende for 

karakteren. 

3. Hvilken rolle spiller det kurdiske spørsmålet i tyrkisk innenriks- og utenrikspolitikk i moderne 

historie og i dag? 

Parslow behandlet dette  i sin forelesning, og to av artiklene på pensum er viktige: Özpek og Parslow. 

Dette spørsmålet gir studentene mulighet til å gå utenfor pensum og vise at de kan analysere det 

som skjer i nyhetsbildet i dag, og klarer de det, bør de premieres. 

 

 

 


