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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-10-11 att gälla från och med 2010-
10-11, vårterminen 2011.

 

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

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för det arabiska språkets uppbyggnad, 
kunna på arabiska redogöra för arabvärldens moderna historia samt kulturella
och litterära förhållanden, 

 

Färdighet och förmåga
kunna skriva texter och framföra muntliga presentationer på korrekt arabiska, 
kunna uttrycka sig i olika praktiska kommunikationssituationer på arabiska såväl
muntligen som skriftligen inom ramen för ca 5000 ord, 
kunna förstå och kritiskt reflektera över texter på ett fördjupat vis, 
kunna söka och använda information på arabiska i såväl bibliotek som på nätet, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAB41, Arabiska: Fördjupningskurs II, 15 högskolepoäng
Arabic: Level 3:II, 15 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Modern standardarabiska G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna resonera kring arabisk kultur och värderingar ur ett språkligt perspektiv, 
kunna diskutera genus och etnicitetsfrågor i arabvärlden ur olika synvinklar. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen lägger stor vikt vid muntlig och skriftlig språkfärdighet samt vid textläsning,
textförståelse och presentation av bl.a. mediala och litterära texter samt praktisk
arabiska. 
  
Kursen består av följande delkurser: 

Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng, 
Muntlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar och lektioner. Närvaro vid
övningar är obligatorisk. 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom muntlig och 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.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på båda
delkurser. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs minst 90 hp på grundnivå i arabiska dvs. ARAA51 eller
ARAA31 eller motsvarande kunskaper. 

 

Övrigt
 

Delkursernas namn på engelska:  

Written Proficiency, 

Oral Proficiency. 
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Prov/moment för kursen ARAB41, Arabiska: Fördjupningskurs II
 

Gäller från H10

 
1001   Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1002   Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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