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Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
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Benämning
Modern standardarabiska I
Modern standardarabiska II
Språkfärdighet I
Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen utgör första terminens studier i modern standardarabiska, dess grammatik, ord- och formbildningslära
samt grundläggande syntax.
Kursen förutsätter inga kunskaper i det arabiska språket. Kursen kommer således att börja med undervisning
om det arabiska skriftsystemet och kommer sedan att gå igenom grundläggande arabisk grammatik. Vid sidan
om grammatiken kommer studenten även att ges färdighet i arabiskt tal och skrift och kommer successivt att
bygga upp ett arabiskt ordförråd.
Kursen innehåller också studier i Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner. Fokus ligger
här på den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, från ca 300 f.v.t. till 950 v.t., och på
huvuddragen i de tre abrahamistiska religionerna; judendom, kristendom och islam.
Kursen består av följande delkurser:
- Modern standardarabiska I, 7.5hp:
Denna delkurs behandlar grunderna i det arabiska skriftsystemet och språkets fonemlära samt grunderna i den
arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax.
Inom ramen för delkursen kommer studenten således att lära sig det arabiska alfabetet, inbegripet att både läsa
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och skriva på arabiska, samt att uttala de arabiska bokstäverna på ett korrekt sätt.
Studenten kommer även att bekanta sig med allmänna grammatiska begrepp och vad som utmärker den
arabiska grammatiken. Därpå kommer studenten att lära sig några grundläggande principer inom den arabiska
grammatiken, med särskilt fokus på nominalsatser och verbfraser. Studenten kommer även ges övning i att
bilda och översätta enklare meningar på arabiska.
- Modern standararabiska II, 7.5hp:
Denna delkurs är en fortsättning på delkursen Modern standardarabiska I, 7.5hp, och behandlar även den
grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax. Delkursen ger
fördjupad kunskap om framförallt nominalsatser och verbfraser och introducerar nya tempus och modus.
Delkursen behandlar även syntaktiska och morfologiska begrepp såsom negation, genitivattribut och dualis.
Vidare ger delkursen fördjupad övning i att läsa och grammatiskt analysera enklare arabisk text, samt att bilda
mer komplicerade meningar på arabiska genom att till exempel använda bisatser.
- Språkfärdighet I, 7.5hp:
Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Inom delkursen ligger stort fokus på
att utveckla studentens ordförråd och förmåga att bilda meningar på arabiska, i både tal och skrift.
- Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner, 7.5hp:
Denna delkurs behandlar den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från ca 300-talet före vår
tideräkning fram till år 950. Delkursen behandlar även de tre abrahamitiska religionerna (judendom,
kristendom och islam), deras historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala grupperingar.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Inom delkursen Modern standardarabiska I, 7.5hp:
• Visa färdighet i det arabiska skriftsystemet.
• Visa kunskap om grunderna i arabiskans fonemlära.
• Visa kunskap om grundläggande grammatiska begrepp och vad som utmärker den arabiska grammatiken.
• Påvisa grundläggande kunskap om utvalda delar av den moderna standardarabiskans elementära form- och
ordbildningslära, samt syntax.
• Visa färdighet i att bilda och översätta enklare meningar på arabiska.
Inom delkursen Modern standardarabiska II, 7.5hp:
• Påvisa en utökad kunskap i den moderna standardarabiskans form- och ordbildningslära, samt syntax.
• Visa färdighet i att läsa enkel arabisk text och att analysera arabisk text grammatiskt.
• Visa fördjupad färdighet i att bilda arabiska meningar.
Inom delkursen Språkfärdighet I, 7.5hp:
• Föra och förstå enklare konversationer på modern standardarabiska.
• Översätta enklare meningar till och från arabiska, samt bilda och skriva kortare meningar på arabiska.
Inom delkursen Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner, 7.5hp:
• Identifiera betydelsefulla skeden och personer i den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika,
från ca 300 f.v.t. till 950 v.t., med fokus på Muhammad och islams uppkomst och de umayyadiska och
abbasidiska kalifaten, i stora drag.
• Visa kunskap om judendomen, kristendomen och islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och
centrala grupperingar.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
All undervisning är obligatorisk.
Undervisningen sker på det/de språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.
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För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkursen Modern standardarabiska I, 7.5hp, examineras genom salstentamen, inlämning av ett häfte med
skriftövningar, samt löpande inlämning av skrivuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda
examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Delkursen Modern standardarabiska II, 7.5hp, examineras genom salstentamen och löpande inlämning av
skrivuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av
betygskriterierna.
Delkursen Språkfärdighet I, 7.5hp, examineras genom två salstentamina och en muntlig tentamen.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Delkursen Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner, 7.5hp, examineras genom skriftlig
inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen.
Vid kurstillfällen som ges på svenska och engelska sker examination på engelska i de fall undervisning hålls
på engelska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D
= Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E, alternativt G på samtliga
examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om 80 % på respektive delkurs.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts
således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått betyget Fx eller F (eller U på prov där tvågradig betygsskala tillämpas) på prov två
gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om
inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur
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För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens hemsida.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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