Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAC34, Arabiska: Språkhistoria, 7,5 högskolepoäng
Arabic: History of the Language, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-05-11 att gälla från och med 201105-11, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Arabiska studier - specialisering i
modern standardarabiska

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för det arabiska språket i synkront och diakront perspektiv,
• kunna redogöra för arabiskans plats bland de semitiska språken,
• kunna redogöra för det arabiska språkets roll i forskningshistorien,

Färdighet och förmåga
• kunna diskutera och jämföra arabiskans olika språknivåer och placera dessa i ett
allmänsemitiskt sammanhang,
• kunna delta i den pågående diskussionen om den arabiska diglossin,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och argumentera för språkvetenskapens plats i
vetenskapssamhället,
• kunna värdera de semitiska språkens roll som kulturella kommunikationsmedel.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att utveckla ett kritiskt synsätt vad gäller den arabiska språkhistorien
från de första textvittnena fram till nutida diglossi-problematik. Kursen ger
grundläggande insikter i de olika historiska stadier det arabiska språket genomgått.
Vidare presenterar kursen arabiskans olika användningsområden, från vardaglig
kommunikation till konstprosa och poesi. Arabiskans position bland de övriga
semitiska språken belyses.

Kursens genomförande
Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Examination sker i form av skriftlig tentamen vid kursens slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ARAA30 Arabiska: Fortsättningskurs eller motsv. de
delkurser som ingår däri.

Övrigt
1. Kursen ges vid SOL/arabiska.
2. Kursen utgör delkurs i ARAK10 Arabiska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ARAC34, Arabiska: Språkhistoria
Gäller från V15
1101 Arabiska: Språkhistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

