Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAN02, Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5
högskolepoäng
Arabic Poetry and Fiction I, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2009-10-15 att gälla från och med 200910-15, vårterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningen Arabiska i masterprogrammet Språk och
språkvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt
beslut ingå i viss yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska och Arabiska
Undervisning ges normalt på svenska och arabiska, men den svenska delen kan efter
särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap med
specialisering i arabiska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om den klassiska arabiska metriken,
• visa god kunskap om poesins status i den arabiskspråkliga kulturen,

Färdighet och förmåga
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• med handledning kunna identifiera tolkningsproblem i den klassiska arabiska
poesin och skönlitteraturen,
• kunna läsa, analysera och tolka ett representativt urval av klassisk arabisk poesi
och skönlitteratur,
• ha kännedom om och kunna använda relevant referenslitteratur,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till en allmänhumanistisk bildningstradition och relatera denna
till den klassiska arabiska litteraturhistorien och till ett valt problemområde.

Kursens innehåll
Kursen består av genomgång och analys av ett representativt urval av klassisk arabisk
poesi och skönlitteratur och självständig tolkning av poetiska och skönlitterära texter.

Kursens genomförande
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och
lärarhandledda självstudier.

Kursens examination
Examination sker i form av en skriftlig tentamen i anslutning till kursen.
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 kandidatnivå i arabiska eller motsvarande kunskaper i
arabiska.

Övrigt
1. 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 ARAN02, Arabisk poesi och skönlitteratur I
Gäller från V10
0901 Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

