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INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

AR1300    Arabiska, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng 
Standard Arabic, Intermediate Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
 
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2010-06-16 och senast
reviderad 2023-02-07 av Institutionen för språk och litteraturer. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2023-08-28, höstterminen 2023.
 
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer

 
Inplacering
Kursen AR1300, Arabiska, Fortsättningskurs, (30 hp) är en fristående fortsättningskurs
och utgör högskolepoäng 61-90 i en kandidatexamen. För en kandidatexamen med
arabiska som huvudämne krävs ytterligare 30 hp inom ämnet. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Internationella språkprogrammet (H1ISP)

Huvudområde Fördjupning

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

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen Arabiska, Grundkurs I
(AR1100 eller motsvarande) samt minst 22,5 hp från kursen Arabiska, Grundkurs II
(AR1200 eller motsvarande). 

 
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
  

 



Kunskap och förståelse
• på ett grundläggande sätt, analysera stildrag och beskriva stilistiska skillnader

mellan olika typer av arabisk text;
• på ett detaljerat sätt analysera morfologiska former och syntaktiska mönster i

skriven arabiska;
• skriva en plan för en vetenskaplig uppsats i arabiska med språkvetenskaplig,

litteraturvetenskaplig eller didaktisk inriktning;
• språkvetenskapligt beskriva olika arabiska dialekter samt redogöra för den

arabiska språkhistorien (gäller endast för studenter som följer Delkurs 4a);

 
Färdigheter och förmåga

• följa och förstå huvuddragen i komplexa texter på arabiska;
• muntligt och skriftligt diskutera komplexa ämnen på arabiska;
• muntligt kommunicera på grundläggande nivå, motsvarande A2 på Europarådets

nivåskala för självbedömning, på någon arabisk dialekt (gäller endast studenter
som följer Delkurs 4b);

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• resonera kritiskt och självständigt om olika forskningsmetoder i språk, med särskilt
fokus på arabiska, liksom om vilken betydelse kunskaper inom ämnesområdet har i
samhället och om människans ansvar för hur dessa används.

 
Innehåll
Kursen består av fyra delkurser: 
Delkurs 1: Vetenskaplig metod och teori I, 7,5 högskolepoäng (Scientific Method and
Theory I, 7.5 Higher Education Credits) 
Delkurs 1 innehåller en introduktion till vetenskapligt tänkande och vetenskapsteori
samt en introduktion till olika forskningstraditioner inom arabistiken. För att förbereda
skrivandet av ett självständigt arbete (kandidatuppsats), läser och analyserar studenten
tidigare uppsatser i huvudämnet arabiska och andra språkämnen, med fokus på metod
och källor. 
  
Delkurs 2: Modern arabiska, textkurs, 7,5 högskolepoäng (Modern Arabic, Text Course,
7.5 Higher Education Credits) 
Delkurs 2 innehåller fördjupade studier av den arabiska grammatiken och vidare studier
i ordkunskap. Studenterna får träning i att läsa komplexa arabiska texter och övar
på sina kommunikativa färdigheter i både tal och skrift.  
  

2/4

AR1300    Arabiska, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng / Standard Arabic, Intermediate Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle



Delkurs 3: Modern arabiska, fördjupning, 7,5 högskolepoäng (Modern Arabic,
Specialisation, 7.5 Higher Education Credits) 
Delkurs 3 ger en fördjupning inom arabisk lingvistik, alternativt inom arabisk mediatext
eller arabiska samhällsfrågor. Inriktningen avgörs av studentens studieort enligt
följande: studenter som följer den campusförlagda kursen läser arabisk lingvistik,
medan inriktningen för studenter som följer kursen vid ett arabiskt lärosäte fördjupar
sig i antingen arabisk mediatext eller arabiska samhällsfrågor, beroende på kursutbudet
vid det valda lärosätet den aktuella terminen. 
  
Delkurs 4: Arabisk talad dialekt, 7,5 högskolepoäng (Arabic Spoken Dialect, 7.5 Higher
Education Credits) 
Delkurs 4 kan ha två innehåll beroende på om kursen läses i Göteborg (4a) eller vid ett
arabiskt universitet eller motsvarande (4b). Det campusförlagda alternativet (4a) ger en
översikt över talade former av arabiska i modern tid (nyarabiskans typologi) samt
arabisk språkhistoria. Genom övningar i bland annat transkription och hörförståelse
tränar studenten på språklig analys av olika arabiska dialekter med avseende på
struktur och regional variation, inklusive jämförelse med standardarabiska.  
Om kursen studeras utomlands har delkursen en mer praktiskt inriktning och innehåller
grammatisk analys av och språkfärdighetsträning i den dialekt som talas i det land
där utbildningen är förlagd. 

 
Former för undervisning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och seminarier.  
Undervisningsspråk: arabiska, engelska och svenska

 
Former för bedömning
Kursen examineras genom en kombination av muntliga tentamina, salstentamina,
skriftliga inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier.  
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. 
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
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av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§). 
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle. 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på minst hälften
av kursens totala antal högskolepoäng, dvs sammanlagt minst 15 högskolepoäng. 

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

 
Övrigt
Kursen förutsätter stor självständighet av studenten och god förmåga till självstudier.
Delkurs 2, 3 och 4 kan läsas utomlands. Förutsättningen är att studierna utomlands har
godkänts av kursansvarig lärare och att studenten vid återkomsten kan uppvisa
godkända skriftliga omdömen och betyg. Antalet platser för utlandsstudier är
begränsade. 
Moduler som tidigare gällde för studerande inom H1ISP Internationella
språkprogrammet (ISP) har tagits bort i kursen. Enligt beslut om att tills vidare inte 
utlysa ISP för antagning (2021-12-15, GU 2021/3212) gäller följande: ”studerande inom
Internationella språkprogrammet H1ISP som inte fullgjort moment inom
omvärldskunskap inom språkkurs men i övrigt avklarat kurser som utbildningsplanen
stipulerar har rätt att erhålla programdiplom”. För studerande som läser kursen
AR1300 inom ramen för ISP räcker det utifrån skrivningen med att avklara ordinarie
kurs för att sedan erhålla programdiplom för ISP, förutsatt att kurser inom ramen för
utbildningsplanen i övrigt är avklarade. 
Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering.  
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