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Fastställande
Fastställd 2016-09-20 
Senast reviderad 2018-10-10 av Fakulteten för konst och humaniora. Förtydligande av 
obligatoriska moment och bedömning under innehåll och examination 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2019

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra för de grundläggande dragen i standardarabisk morfologi och syntax,•
redogöra för det arabiska diglossifenomenet och beskriva perspektiv på 
språkinlärning och språkbruk,

•

använda enklare arabiska hälsningsfraser och presentera sig själv på arabiska,•
fonetiskt utläsa vokaliserad arabisk text,•
använda enkla meningar inom ett vardagsrelaterat ordförråd om ca. 300 ord.•

Innehåll
Obligatoriska moment i kursen: muntliga och skriftliga uppgifter, övningar och 
seminarier. 
Kursen ger en introduktion till det arabiska språkets historia, skriftsystem, uttal och 
grammatik. I kursen utvecklar studenterna basala språkfärdigheter och teoretiska 
kunskaper om det arabiska språkets utmärkande drag. Kursen behandlar även på ett 
övergripande plan skillnaderna mellan de arabiska dialekterna och standardarabiska och 
den funktionella uppdelningen mellan dessa varieteter.



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 muntliga och skriftliga uppgifter, 
övningar 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.

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

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Obligatorisk litteratur: 
Wightwick, J. & Gaafar, M., 2005. Mastering Arabic Grammar, Basingstoke: Palgrave 
Macmillan. ISBN 9781403941091, (149 s.) 
Audiovisuellt och textmaterial som tillhandahålls av institutionen (ca 200 s.). 
Referenslitteratur: 
Ryding, K.C., 2005. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge, 
UK; New York: Cambridge University Press. 
 


