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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 
- redogöra för huvuddragen i de kulturella, sociala, ekonomiska och politiska 
förhållanden som haft betydelse i områden där arabiska talas idag 
- kritiskt reflektera över hur arabiska relaterar till andra språk och kulturer och till 
minoriteterna, både i länder och områden där arabiska är nationellt språk, och i 
diasporan 
- beskriva och med egna ord förklara skilda föreställningar om arabiska som språk och 
som kultur, mot bakgrund av de historiska utvecklingarna 
- redogöra för bakgrunden till några av de mest centrala samhällsfrågorna i samtida 
arabisk debatt

Innehåll
Obligatoriska moment i kursen: skriftliga uppgifter och seminarier. 
Kursen ger en överblick över politiska, sociala och kulturella förhållanden både i länder 
och områden där arabiska är nationellt språk, och i diasporan. Det arabiska språkets 
historia berörs och arabiskans olika symboliska, kulturella och ideologiska värden i 
relation till andra språk och kulturer i regionen. Aktuella samhällsfrågor tas upp samt 
bakgrunden till väsentliga intellektuella och litterära strömningar och de komplexa 



relationerna till europeisk politik och idéhistoria i kolonial och modern tid.

Undervisningsformer
Undervisningen är webbaserad och sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 
 
Bedömningen sker löpande under kursen genom skriftliga uppgifter och seminarier 
samt genom ett skriftligt prov vid kursens slut. 
 
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till 
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler. 
 
Komplettering av obligatoriska seminarieövningar sker genom muntlig eller skriftlig 
kompletteringsuppgift.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en 
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de 
studerande som genomfört kursen och de studerande som deltar vid nästa kurstillfälle. 
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens 
bestämmelser.
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