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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-06-07 att gälla från och med
2007-06-07, höstterminen 2007.

 

Allmänna uppgifter
 
Ämne: Arabiska 
Kursen ges 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: Arabiska och Svenska
Undervisning sker på svenska och arabiska, men kan även efter särskild
överenskommelse mellan lärare och studerande ges på engelska och arabiska. En
sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande behärskar
engelska. 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
översiktligt kunna redogöra för den moderna arabiska litteraturen under 1900-
talet, 
kunna uppvisa förtrogenhet med några verk hämtade från olika genrer och från
olika delar av arabvärlden, 

 

Färdighet och förmåga
kunna använda sig av litteraturvetenskapliga termer och begrepp, 
aktivt kunna delta i och uttrycka sig muntligen i en litterär diskussion på arabiska,
samt förstå sammanhang i föredrag och i litterära texter på arabiska, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAB32, Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur, 15
högskolepoäng

Modern Arabic Literature, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
självständigt kunna bedöma genusrelationer i dagens arabiska samhälle och hur
dessa påverkar kvinnors och mäns liv politiskt och ekonomiskt, juridiskt och
socialt. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen belyser utvecklingen av den arabiska romanen och novellen under 1900-talet.
Tyngdpunkten är lagd på tiden efter andra världskriget. Målen uppnås genom läsning
och diskussion av några representativa romaner – helt eller delvis – och
novellsamlingar vid sidan av andra verk inom litteraturhistorien. Verken studeras ur
litterär och språklig synvinkel med särskild uppmärksamhet på deras historiska och
sociala särdrag, men även på konstnärliga egenskaper. Litteratur skriven av kvinnliga
författare lyfts fram. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarieövningar. Närvaro är
obligatorisk vid seminarier. I kursen ingår en obligatorisk skriftlig inlämningsuppgift
författad på arabiska. 

 

Kursens examination
 
Examination sker i form av skriftlig hemtentamen samt en muntlig redovisning på
arabiska. 
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 ARAA51 eller motsvarande kunskaper. 

 

Övrigt
 

Kursen ersätter ARA353. 
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 ARAB32, Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur
 

Gäller från V08

 
0701   Modern arabisk skönlitteratur, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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