INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

AR1100

Arabiska, Grundkurs I, 30 högskolepoäng

Standard Arabic, Introductory Course I, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-04-29 och senast
reviderad 2019-05-20 av Institutionen för språk och litteraturer. 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.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Internationella språkprogrammet (H1ISP)
Huvudområde

Fördjupning

Arabiska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier eller
motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• på ett grundläggande sätt redogöra för den arabiska språksituationen och skillnaden
mellan standard- och icke-standardvarieteter i arabiska;
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• beskriva det arabiska skriftsystemet;
• med allmängrammatiska termer redogöra för det arabiska nomensystemet
(exklusive kasus), och grunderna i verbsystemet samt enklare syntax;
Färdigheter och förmåga

•
•
•
•

läsa och skriva enklare texter om vardagsnära ämnen;
redogöra för innehållet i texter om vardagsnära ämnen;
delta i konversationer om vardagsnära ämnen;
transkribera arabisk text med ett vetenskapligt transkriptionssystem;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kritiskt förhålla sig till attityder och fördomar om språk;
• resonera kritiskt och självständigt 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: Introduktion till arabiska, 7,5 högskolepoäng (Introduction to Arabic, 7.5
Higher Education Credits)
Delkursen syftar till att ge en introduktion till den arabiska språksituationen och
förhållandet mellan talad och skriven arabiska. Kursen innehåller en genomgång av
allmän arabisk grammatik (främst genus- och personböjning och bestämning) och
fonetik, liksom av den moderna standardarabiskans uttal och skriftsystem. Studenten
tränar på sin kommunikativa förmåga genom enkla hälsnings- och artighetsfraser.
Delkursen ger dessutom en orientering om arabisk identitet och kulturgemenskap.
Delkurs 2: Arabiskans grunder I, 7,5 högskolepoäng (Arabic I, 7.5 Higher Education
Credits)
Delkursen innehåller genomgångar av arabiska nominalfraser och enklare verbfraser,
skriftliga och muntliga övningar i meningsbyggnad, liksom träning i läsning av
ovokaliserade texter. En stor del av kursen ägnas åt att bygga upp ett grundläggande
ordförråd.
Delkurs 3: Arabiskans grunder II, 7,5 högskolepoäng (Arabic II, 7.5 Higher Education
Credits)
Delkursen bygger vidare på Arabiskans grunder I och innebär fördjupad genomgång av
den arabiska grammatiken (arabisk verbbildning, enklare satsfogning), genomgång och
träning av arabiska räkneord, ordbokskunskap, påbyggnad av vokabulär, textläsning
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och skrivträning.
Delkurs 4: Talad arabiska I, 7,5 högskolepoäng (Spoken Arabic I, 7.5 Higher Education
Credits)
Kursen innehåller en introduktion till arabisk talad dialekt, dess grammatik och
ordförråd, med fokus på en specifik dialekt som väljs av läraren. Färdigheter i
arabisk dialekt tränas med hörförståelseövningar, övningar i enkla samtalssituationer
och genom diskussion av exempel från populärkultur.
För studenter inom Internationella språkprogrammet som antagits före HT2017 utgörs
2 hp av denna delkurs av Omvärldskunskap. Studenter inom Internationella
språkprogrammet som antagits från och med HT2017 läser Omvärldskunskap i den
omfattning som anges i den reviderade utbildningsplanen för programmet gällande från
HT2017.

Former för undervisning

Föreläsningar, lektioner, gruppövningar och webbaserade övningar.
Undervisningsspråk: svenska, engelska och arabiska
Former för bedömning

I vilken grad studenten uppnått kursens mål prövas på följande sätt:
Delkurs 1 examineras genom muntliga och skriftliga inlämningar samt en salstentamen.
Delkurs 2 examineras genom muntliga och skriftliga inlämningar samt en salstentamen.
Delkurs 3 examineras genom muntliga och skriftliga inlämningar samt en salstentamen.
Delkurs 4 examineras genom muntliga presentationer och en muntlig 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.
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).
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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 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 av
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt

För en kandidatexamen med arabiska som huvudämne krävs ytterligare 90 hp inom
ämnet.
Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering.
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