INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

SO1102

Somaliska, Introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng

Somali, Introduction Course, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2017-11-20 och
senast reviderad 2019-01-02. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-02,
höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Undantag kan ges för svenska när undervisningsspråket är
engelska
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

- aktivt använda ett basordförråd om cirka 500 ord och fraser;
- tillämpa grundläggande språkvetenskaplig terminologi vid analys av somaliskt
språkmaterial;
- redogöra för de grundläggande principerna för somaliskans skrift och uttal, samt för
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de regelbundna böjningsformer och frekventa syntaktiska regler som behandlats på
kursen;

Färdigheter och förmåga

- behärska ett godtagbart uttal;
- redogöra för huvuddragen i den somaliska språksituationen och dess historiska
bakgrund;
- använda ordböcker och grammatikor för somaliska, i både tryckt och
elektronisk form;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska referensmaterial;
- förhålla sig kritiskt till det egna lärandet.
Innehåll

Kursen ger en kort orientering om språkets utvecklingshistoria, utbredning och
regionala variation. I kursen ingår studier av grundläggande grammatisk terminologi
och av somaliskans ortografi. Vidare ges introduktion till och träning i grundläggande
uttalsregler och elementär grammatik. Studerande lär sig ett ordförråd på somaliska på
cirka 500 ord. I kursen ingår också läsning av elementära texter och muntliga övningar
av elementära fraser.

Former för undervisning

Undervisningen bedrivs i form av lektioner och övningar via GU:s lärplattform.
Undervisningsspråk: kursen kommer vissa terminer att erbjudas på engelska och andra
terminer på svenska.
Former för bedömning

Kursen examineras genom löpande obligatoriska uppgifter under kursens gång samt en
avslutande tentamen.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Vid
inlämningsuppgifter kan möjlighet till komplettering komma att erbjudas för att uppnå
betyget godkänt. En sådan komplettering ska då göras inom utsatt tid (vanligtvis fem
arbetsdagar efter att resultatet meddelats), annars rapporteras betyget underkänt.
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Student som godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Den
studerande har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att
betygsättas.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall kursen upphör eller genomgår större förändringar garanteras studenten
tillgång till tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av ett år med
utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget VG på hel kurs krävs VG på den avslutande tentamen.
Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultatet från
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt

Kursen kan ingå i en examen utanför huvudområde som valfri kurs.
För att kunna följa kursen krävs tillgång till dator med nätuppkoppling, headset med
mikrofon och hörlurar samt webbkamera.
Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering.
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