
Kurskompendium

ARABISKA MED INRIKTNING MOT 
MELLANÖSTERN- OCH 

NORDAFRIKASTUDIER III
GN, 30HP
HT 2017



KONTAKTUPPGIFTER



Adress:

Mellanösternstudier
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
Stockholms Universitet 
Kräftriket 1
106 91 Stockholm

hemsida: www.su.se/asia/mena
e-post: info.mena@su.se

Studentexpeditionen:

Besöksadress: Kräftriket 4a
e-post: exp.asien@su.se
Tel: 08/16 10 35
Fax: 08/16 88 10

Telefon- och mottagningstider:

Måndag: 10-12
Tisdag: 13-15
Onsdag: 13-14
Torsdag: 13-14
Fredag: 13-14

(Öppnar för terminen 14 augusti)

Personal på avdelningen:

Professor:
Elie Wardini
tel: 08-16 23 23
elie.wardini@su.se

Lektor:
Astrid Ottosson al-Bitar
tel: 08-16 15 31
astrid.ottosson_al-bitar@su.se

Lektor:
Tania al Saadi
tel: 08-16 20 41
tania.al.saadi@su.se

Adjunkt:
Amanda Walldoff  
tel: 08-16 43 58
amanda.walldoff@su.se

Studierektor:
Martin Säfström
tel: 08-16 29 43
martin.safstrom@su.se

Biträdande studierektor:
Joel W. Abdelmoez
tel: 08-16 28 97
jw.abdelmoez@su.se

Amanuens:
Mary Zaia
mary.zaia@su.se

Timlärare:

David Söderström (arabiska)
dsod2@yahoo.se

Rossul Al-Jawad (arabiska)
rossul.aljawad@su.se

Övriga adresser

Stockholms Universitet
tel. 16 20 00
www.su.se

Stockholms universitets studentkår
tel: 15 41 00
www.sus.su.se

Stockholms universitets bibliotek
www.su.se/bibliotek

Mitt Universitet
www.mitt.su.se

Mondo
www.mondo.su.se



KURSPLAN



Kursplan
för kurs på grundnivå

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier III

Arabic with Middle Eastern and North African Studies III

30.0 Högskolepoäng

30.0 ECTS credits

Kurskod: ABAG03

Gäller från: HT 2015

Fastställd: 2013-03-20

Ändrad: 2015-03-04

Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde: Mellanösterns språk och kulturer

Fördjupning: G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-03-20 och är reviderad 2014-02-12 och
2015-03-04.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II, 30hp.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

AB01 Modern standardarabiska IV 10

AB03 Språkfärdighet III 7.5

AB02 Textläsning II 5

AB04 Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur 7.5

Kursens innehåll

Kursen utgör tredje terminens studier i modern standardarabiska. Inom ramen för kursen kommer studenten
att bli klar med det grammatikprogram som inleddes under första terminens arabiska studier. 

Studenten analyserar även mer avancerad arabisk text, samt övar sig i att läsa, tala och skriva mer avancerad
arabiska.

Kursen innehåller också en introduktion till  Mellanöstern- och Nordafrikas litteraturhistoria.

Kursen består av följande delkurser: 

- Modern standardarabiska IV, 10hp:

Denna delkurs behandlar grunderna i den arabiska grammatiken, med fokus på syntax. Inom ramen för
delkurs blir studenterna klara med det grammatikprogram som utgör innehållet i delkurserna; Modern
Standardarabiska I-IV (som ges på kurserna Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier
I-III). Inom ramen för denna delkurs introduceras studenten för morfologiska och syntaktiska begrepp såsom
particip, infinitiv, konditionalis och komparativ. Studenten ges även övning i att skapa mer komplicerade
arabiska meningar och att analysera längre arabisk text, grammatiskt och tematiskt. 

- Textläsning II, 5hp:
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Inom ramen för denna delkurs övar sig studenten i att läsa arabisk text. Studenten kommer även att
genomföra fördjupad övning i att analysera text grammatiskt och tematiskt.

- Språkfärdighet III, 7.5hp:

Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten och består av övningar i att tala och
skriva mer avancerad arabiska. 

- Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur, 7.5hp:

Denna delkurs ger en introduktion till litteraturhistorien i Mellanöstern och Nordafrika. Detta innebär en
grundläggande genomgång av den arabiska, persiska, turkiska, kurdiska och hebreiska litteraturen, klassisk
såväl som modern. Särskilt fokus ligger på den arabiska litteraturen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Inom delkursen Modern standardarabiska IV, 10hp:

* Påvisa en utökad kunskap i den moderna standardarabiskans grammatik, med särskilt fokus på syntax.
• Analysera text på modern standardarabiska, grammatiskt och tematiskt.
• Visa på fördjupad färdighet i att skapa arabiska meningar och på förståelse av arabisk text.

Inom delkursen Textläsning II, 5hp:

* Läsa, översätta och sammanfatta medelsvår ovokaliserad prosa på modern standardarabiska, inbegripet att
känna igen och tillämpa den grammatiska kunskap studenten erhållit i tidigare kurser, samt att kunna
analysera arabisk text tematiskt.

Inom delkursen Språkfärdighet III, 7.5hp:

* Visa på ett utökat arabiskt ordförråd, jämfört med tidigare delkurser i språkfärdighet.
* Föra och förstå mer avancerad konversation på modern standardarabiska, samt skriva kortare texter på
modern standardarabiska.

Inom delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur, 7.5hp:

* Visa kunskap om den historiska utvecklingen av, och huvuddragen i, den äldre och moderna arabiska
litteraturen.
* Visa grundläggande kunskap om den historiska utvecklingen av, och huvuddragen i, den persiska, turkiska,
hebreiska och kurdiska litteratur.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

Undervisningen är obligatorisk.

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras enligt följande:

Delkursen Språkfärdighet III, 7.5hp, examineras både genom salstentamen och muntlig tentamen. Betyg på
delkursen sätts efter resultatet på salstentan. 

Delkursen Modern standardarabiska IV, 10hp, och Textläsning II, 5hp, examineras genom salstentamen. 

Delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur, 7.5hp, examineras genom hemtentamen.

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. 

b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D
= Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
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Betygsättning för muntlig tentamen i delkursen Språkfärdighet III, 7,5 hp sker enligt en tvågradig skala: U =
Underkänd, G = Godkänd.

c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. 

d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E, alternativt G på samtliga
examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om 80 % på respektive delkurs.

Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.

Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts
således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. 

e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. 

Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.

Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till ämnets webbsida på www.orient.su.se/mena

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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ABAG03, ARABISKA MED INRIKTNING MOT 
MELLANÖSTERN- & NORDAFRIKASTUDIER 
III, 30HP, HT 2017

LITTERATURLISTA

___________________________________________________________________________

• Modern standardarabiska IV, 10hp

Schulz, E., Krahl, G. & Reuschel, W.. Standard Arabic. An elementary – intermediate course. 
Cambridge: Cambridge University Press. 2005 (1996): kapitel 21-28. ISBN 0521774659. (605s). 

Wehr, Hans, A Dictionary of  Modern Written Arabic. Beirut: Librarie du Liban. 1980 (1961). ISBN 
9953336733. (1110s). 

Texter ur ( رـــــــــــماـــــــــــت اـــــــــــيرـــــــــــكز(   ذفنُقـــــــــــلا   (noveller på Arabiska), Beirut, Raid El-Rayyes Books. 2005. (se 

litteraturlistan för Textläsning II).

 
* Kompendium med grammatiksammanfattningar om max 50 sidor

Referenslitteratur

Badawi E., Carter M. G.  and Gullly (2004),  Modern Written Arabic,  London, Routledge . Eller 
Kindle version.

* Finns på kursportalen Mondo (mondo.su.se)
___________________________________________________________________________

• Textläsning II, 5hp

Wehr, Hans, A Dictionary of  Modern Written Arabic. Beirut: Librarie du Liban. 1980 (1961).

Alaa al-Aswany, Yacoubians hus, övers. Tetz Rooke, Stockholm: Bonnier Pocket. 2008.

* Kompendium med texter, översättningar, gloslista samt instuderingsfrågor:

Samīra ‘Azzām: ”al-Dhikrā al-ūlā” [Den första bröllopsdagen] ur Henri, Diab: En doft av mynta. 
Noveller av kvinnliga arabiska författare. Dār al-kitāb, 2001, ISBN nummer: 91-631-0193-9, sid. 
33-39

Zakarīya Tāmir: ”Ṣadīqatī allatī lā turā” [Min osynliga väninna], ”Aḫbār al-ḥā’iṭ” [Väggens 
nyheter], ”al-Laḏīna yatakallamūna” [De som pratar], ”Sa-aštarī bankan” [Jag ska köpa en bank] 



”al-Ḥaqība” [Resväskan] ur Zakarīya Tāmir: al-Qunfudh [Igelkotten], Riyad al Rayyes Books, 
Beirut, 1005, ISBN: 97 89953 21201-2, sid. 9-12, 37-39, 61-64, 79-80 +81-82

Nawāl al-Sa‘dāwī: Muḏakkarāt ṭabība [En kvinnlig läkares memoarer], Dār al Ādāb, Beirut, 3:e 
upplagan 1983, sid. 5-11.

Översättningar: 

Samīra ‘Azzām: ”Den första bröllopsdagen” övers. ur Henri, Diab: En doft av mynta. Noveller av 
kvinnliga arabiska författare. Dār al-kitāb, 2001, ISBN nummer: 91-631-0193-9, sid. 28-31

Artiklar:

Rooke, Tetz, ”The Emergence of  the Arabic Bestseller: Arabic Fiction and World Literature” i 
Guth, Stephan och Ramsay, Gail, From New Values to New Aesthetics. Turning Points in Modern Arabic 
Literature. 2. Postmodernism and Thereafter. Harrasowitz Verlag, 2011, s.201-213.

__________

* Finns på Mondo (mondo.su.se)
___________________________________________________________________________

• Språkfärdighet III, 7,5hp

Shukri, Abed B., Introduction to Spoken Standard Arabic (Part 2), U.S.A., Yale University Press. 
2013. (506s). ISBN: 978-0-300-15904-2

___________________________________________________________________________

• Mellanöstern och Nordafrikas litteratur, 7,5hp

• Böcker:

Allen, Roger M.A., An Introduction to Arabic Literature. Cambridge: Cambridge University Press. 
2000. (sid.1-192, sid. 193-238 läses kursivt). ISBN 0521776570. Finns även som e-

bok på ebrary, se:  http://site.ebrary.com/lib/sthlmub/home.action

Halman, Talat S., A Millennium of  Turkish Literature. A Concise History. New York: Syracuse 
University Press. 2011. (170s). ISBN 978-0-8156-0958-2.

• Artiklar via Universitetsbiblioteket:

Abramson, Glenda M., Leiter Samuel, Rabin, Chaim (eds.), "Hebrew literature" i Britannica 
Online Encyclopedia http://www.britannica.com/EBchecked/topic/259083/ Hebrew-
literature (11s).

de Bruijn, J.T.P., "Persian literature" i Britannica Online Encyclopedia http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/452843/Persian-literature (14s).

• Artiklar på Mondo:



Ahmadzadeh, Hashem, ”Introduction to the Persian Novel” , i Nation and Novel. A Study of  
Persian and Kurdish Narrative Discourse. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 2003.

     Ahmadzadeh, Hashem, ”In Search of  a Kurdish Novel that Tells Us Who the Kurd Are” i      
Iranian Studies. Vol.40, No. 5 (Dec. 2007), 579-592 (14s)

Dahlén, Ashk, ”Den skönlitterära prosan efter 1945” i Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Essäer. 
Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011 (15s)

Sabir, Rafiq, ”An Introduction to Kurdish Poetry”, Modern Kurdish Poetry. An Anthology and   
Introduction. (Sabir, Mirawdeli & Watts, eds.). Uppsala: Centre for Multiethnic Research.  
2006. (15s).

Shaked, Gershon, ”A literature ”against all odds”. The advent of  modern Hebrew literature.”, 
Modern Hebrew Fiction, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2000 
(10s)

Shaked, Gershon and Peleg, Yaron, ”Through Many Small Windows by the Back Door: An 
Introduction to Postrealistic Hebrew Literature, 1950-80” i Prooftexts, vol. 16, no. 3 
(September 1996), s. 271-291 (20s)

Shakely, Farhad, ”Förord” i Shakely, Farhad (urval och förord), Kurdistan berättar: Fåglarna 
återvänder till bergen. Stockholm: Bokförlaget Tranan, 2011 (28s).

• Textkompendium med textexempel (finns på Mondo):

Qasida av Ka‘b son till Zuhair, i Reynold A. Nicholson, Translations of  Eastern Poetry and 
Prose, Greenwood Press Publishers, New York. 1969: 19-23. ISBN: 978-0391034631.

Ibn Hisham: ur Profetens biografi i Reynold A. Nicholson, Translations of  Eastern Poetry and Prose, 
Greenwood Press Publishers, New York. 1969: 38-41. ISBN: 978-0391034631.

Jalāl ad-Din Rumi, ”Masnavi-ye Ma´navi” (Den inre sanningens epos) i Utas, Bo, Den persiska 
litteraturen. Översättningar, Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011:107-109, ISBN: 978-91-977513-2-2 

`Abd Allah Ibn al.Muqaffa`,  ”Mannen, draken, ormarna och de två råttorna”, ”Musen 
förvandlad till flicka”,  ”De tre fiskarna” ur Kalila och Dimna (översättning Lotty Berencreutz), 
Alhambra förlag, 1993, ISBN: 91-87680-43-2

Omar Khayyām, ”Robā`iyāat” (Fyrradingar) i Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Översättningar, 
Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011:81-85, ISBN: 978-91-977513-2-2 

Hikmet, Nazim, ”I Love My Country”, i Reza Aslan (ed.), Tablet and Pen. Literary Landscapes from 
the Modern Middle East., W.W. Norton & Company, New York – London. 2011: 56-58. ISBN 
978-0393065855.

Farrokhzad, Forough, ”I pity the garden” (övers. Sholeh Wolpé), hämtad från: http://
wordswithoutborders.org/article/i-pity-the-garden

Farrokhzad, Forough , ”Wind-Up Doll”, i Reza Aslan (red.), Tablet and Pen. Literary Landscapes 



from the Modern Middle East., W.W. Norton & Company, New York – London. 2011: 357-359. 
ISBN 978-0393065855.

Qabbani, Nizar, ”Bröd, cannabis och måne”, i Burton, Nina och Oweini, Saleh (urval och 
tolkning), Alkemins blå eld. Modern arabisk poesi, Stockholm: Tidens förlag, 1991: 63-65. ISBN: 
9155035892

• Välj dessutom två av följande böcker ur två olika områden att läsa:

Persisk litteratur
Kader Abdollah, Huset vid moskén. Norstedts förlag. 2008.
Sadegh Hedayat, Den blinda ugglan. Tranan. 2009.
Shahrnush Parsipur, Kvinnor utan män. Baran. 1994.
Shahrnush Parsipur, Women without Men. The Feminist Press. 2004.

Turkisk litteratur:
Kemal Yasar, Låt tistlarna brinna. Ordfront. 1998
Pamuk Orhan, Snö. Norstedts Pocket. 2006.
Shafak, Elif, Bastarden från Istanbul. 2244. 2011.

Hebreisk litteratur:
Keret Etgar, Åtta procent av ingenting. Bastion Förlag. 2008.
Grossman, David, På flykt från ett sorgebud. Bonnier. 2011.
Rabinyan, Dorit, Våra bröllop. Natur & Kultur. 2002.

Kurdisk litteratur:
Uzun Mehmed, I skuggan av en förlorad kärlek. Ordfront förlag AB. 2001.
Dostan Hama, En plats i paradiset. Författarhuset. 2003.
Barakat Salim, Järngräshoppan. Tranan. 2000.

Arabisk litteratur:
Mahfouz Naguib, Midaqqgränden. Norstedts förlag. 1981.
al-Shaykh Hanan,The Locust and the Bird. Bloomsbury. 2010.
Salih Tayeb, Utvandringens tid. Leopard förlag. 2006.

Referenslitteratur: (obs endast tips för fördjupning, ej obligatorisk läsning)

Badran, M. & Cooke, M., Opening the Gates: An Anthology of  Arab Feminist Writing. Indiana: 
Indiana University Press. 2004. (461s). ISBN 0253217032

Karavan. Temanummer turkisk litteratur. nummer 1, 2009.

Kemal, Silay (red.), An Anthology of  Turkish Literature. Bloomington. 1996.

Kronholm, Tryggve, Spegelbilder. Den arabiska litteraturens historia. Stockholm: Natur och Kultur, 
1995. (398 s.) ISBN: 91-27-04315-0.

Ostle, Robin, Modern Literature in the Near and Middle East 1850-1970. London: Routledge 1991. 



(248 s.)

Seyhan, Azade, Tales of  Crossed Destinies. The Modern Turkish Novel in a Comparative Context, New 
York: The Modern Language Association of  America, 2008. (237 s.) ISBN: 1553-6181. - Här 
finns bl.a. uppgifter om Orhan Pamuk och Yasar Kemal.

Shaked, Gershon, Modern Hebrew Fiction. Bloomington: Indiana University Press. 2000. (286 s.), 
ISBN: 0-253-33711-9. 

Stagh, Marina, Modern arabisk prosa. Lund: Bibliotekstjänst. 1996. (176s). ISBN 9170183910.

Toll, Christopher, Den arabiska litteraturen. Stockholm: Bokförlaget Atlantis. 2002. (184s). ISBN 
9174865978.

Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Essäer. Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011. ISBN 
798-91-977513-1-5.

Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Översättningar. Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011. ISBN 
798-91-977513-2-2.
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Modern standardarabiska IV, 10hp

ABAG03 ARABISKA MED INRIKTNING MOT MELLANÖSTERN- OCH 
NORDAFRIKASTUDIER III, GN, 30hp, HT2017

Kursansvarig lärare: Tania al-Saadi [tania.al.saadi@su.se]
Lärare: Tania al-Saadi & Amanda Walldoff
Examinator: Tania al-Saadi

___________________________________________________________________________

Delkursbeskrivning:

Inom ramen för denna delkurs blir studenterna klara med hela grammatikprogrammet. Delkursen 
täcker kapitel 19-28 i huvudboken (Schulz, Krahl och Reuschel, Standard Arabic). Den anskaffade 
kunskapen i grammatik från tidigare terminer befästs. Föreläsningarna hålls av Tania al-Saadi 
(grammatikföreläsningar och övningar) och en annan lärare (grammatikövningar). Läraren 
presenterar minst ett nytt grammatikämne varje vecka. 

Grammatikprogrammet gäller främst syntax. Huvudboken i grammatik kompletteras av lärarens 
sammanfattningar. Texten som läses i delkursen Textläsning II används även som grammatiskt 
underlag i MSA IV.

___________________________________________________________________________

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten (utöver lärandemålen för MSA I-III) kunna:

• Påvisa en utökad kunskap i den moderna standardarabiskans grammatik, med särskilt 
fokus på syntax.
• Analysera text på modern standardarabiska, grammatiskt och tematiskt.
• Visa på fördjupad färdighet i att skapa arabiska meningar och på förståelse av arabisk text.

_____________________________________________________________________________

Lektionsplanering:

För exakta datum, tidpunkter och lokalhänvisningar, se schemat i TimeEdit som ni finner på nätet. 
(Gå till www.su.se/asia/mena/vara-utbildningar och klicka er till rätt kurs). 

Observera att schemat kan komma att uppdateras om något oförutsett inträffar. Gå därför in 
regelbundet och kontrollera schemat på webben. Vid eventuella schemaändringar skickas också 
meddelanden ut via Mondo.

Lektion 1 Lärare: Tania al-Saadi

Presentation of  the program
Passive voice (Schulz - Kap.19) (S.18 - Mondo)



Lektion 2 Lärare: Tania al-Saadi

ْنأ ، َّنأ ، َّنإ   (summary) (Schulz-Kap. 20)
Övningar: Ex. 25 (Mondo), Ex. 26 (Mondo), Kap. 19 - G5.

Lektion 3 Lärare: Tania al-Saadi

Schulz Kap. 21- S.15 (Mondo)

The Participles 

Lektion 4 Lärare: Amanda Walldoff

Participles in text

Övningar: Kap. 21: G1, G2.

Lektion 5 Lärare: Tania al-Saadi

Schulz Kap. 22 - S.16 (Mondo)

The Infinitives

Att läsa hemma : Adverbs and adverbial 
constructions, p.306-309 (Schulz).

Övningar: Kap. 21: G3. Write 3 sentences with active 
participle and 3 sentences with passive participle.

Lektion 6 Lärare: Tania al-Saadi

Infinitives in text (al-Qunfudh)

Övning 1 på plats (Mondo)

Lektion 7 Lärare: Amanda Walldoff

Infinitives (Repetition)

Övningar: Kap.22: G2, G4.

Lektion 8 Lärare: Tania al-Saadi

Schulz kap. 23 -  S.17 (Mondo)

Subordinate Clauses and Temporal Clauses

Övningar: Kap.22 : G5. Write 5 sentences with infinitive, 
exercise given by the teacher.

Lektion 9 Lärare: Amanda Walldoff

Övningar: Kap.23: G4, G5, G1.



Lektion 10 Lärare: Tania al-Saadi

(Schulz kap. 24)

Doubled Verbs and Hamzated Verbs

Clauses of  Reason

Övningar: Temporal Clauses in text (al-Qunfudh)

Övning 2 på plats (Mondo).

Lektion 11 Lärare: Amanda Walldoff

Övningar: Conjugate in perfect and imperfect :  َّبََحأ ، َّرَم  . 

Kap.24 : L1, Fin.ex. 2, 3.

Lektion 12 Lärare: Tania al-Saadi

Schulz kap. 25 -  S.18 (Mondo)

Elatives -   ليضفتلا مسا

Examples av Elatives i Schulz

Clauses of  Reason in Text
Övningar: Write 6 sentences with clauses of  reason,
Övning 3 på plats (Mondo).

Lektion 13 Lärare: Amanda Walldoff

Övningar: Write 3 sentences with comparative and 3 

sentences with superlative. Kap.25: G1, G2, G3.

Publicering av Övningstenta 1 på Mondo (räknas inte in i slutbetyget)

Lektion 14 Lärare: Tania al-Saadi

(Schulz kap. 25)

Genomgång av övningstenta 1

Specification (Tamyīz) -   زييمتلا

Lektion 15 Lärare: Amanda Walldoff

Skriv 5 meningar med tamyīz. Kap 25: G4.

Övning 4 på plats (Mondo).



Lektion 16 Lärare: Tania al-Saadi

Schulz kap. 26 -  S.19 (Mondo)

The Conditional -    طرشلا  

Conditional in text (al-Qunfud/ اكنب يرتشأس  s.53-55)

På plats : 

Att läsa ex. av konditionalis på Mondo (Abu Chakra, 
Arabiska, 2009).

Övning ges av läraren

Lektion 17 Lärare: Amanda Walldoff

Övningar: Kap.26: G3 (insert a result clause), G4. 

Write 3 real and 3 unreal conditional sentences.

Lektion 18 Lärare: Amanda Walldoff

Övningar: Real and unreal conditional sentences in Arabic to translate into Swedish 
in the class (ges av läraren).

Kap.26 : L2, G5.

Lektion 19 Lärare: Tania al-Saadi

(Schulz kap. 27) - (S20 grammatikhäfte)
The Exceptive -   ءانثتسإلا

Övningar på plats:
 Att läsa ex. av undantag på Mondo (Abu Chakra, Arabiska, 2009)

Övning 5 på plats (Mondo)

Lektion 20 Lärare: Amanda Walldoff

(Schulz Kap. 27)

Exercises: kap.27: G1, G2, G4.

Lektion 21 Lärare: Tania al-Saadi

(Schulz Kap. 28)

The Complement of  Manner (ḥāl )-  لاحلا

ḥāl in text  (al-qunfudh / طئاحلا رابخأ  s.17-19)



Exercices : Kap.28 - L5,

övning 6 på plats (Mondo).

Lektion 22 Lärare: Amanda Walldoff

Exercises: 
Ch. 28: L5. 
Write 4 sentences with ḥāl complement and 4 sentences with ḥāl as a whole 
clause. 
ḥāl, Conditional and Exceptive in text (al-qunfud / رابخأ  

اكنب يرتشأس ، نوملكتي نيذلا , طئاحلا )

Lektion 23 Lärare: Tania al-Saadi

(Schulz less. 28)
Survey of  the the Accusative Cases
Examples of  different accusative cases in text (al-Qunfudh)

Lektion 24 Lärare: Amanda Walldoff

Exercises:
Ch. 28: L4, L5
Ch. 26: Fin. ex. 3
Ch. 25: Fin. ex. 4
Ch. 21: Fin. ex. 1
Ch. 27: G4

Publicering av övningstenta 2 på Mondo (Räknas inte i slutbetyget)

Lektion 25 Lärare: Amanda Walldoff

Genomgång av övningstenta 2
Genomgång av förra årets tenta i MSA IV

___________________________________________________________________________

Kurslitteratur:

Schulz, E., Krahl, G. & Reuschel, W.. Standard Arabic. An elementary – intermediate course. Cambridge: 
Cambridge University Press. 2005 (1996): kapitel 21-28. ISBN 0521774659. (605s). 

Wehr, Hans, A Dictionary of  Modern Written Arabic. Beirut: Librarie du Liban. 1980 (1961). ISBN 
9953336733. (1110s). 

Texter ur ( رـــــــــــــــــماـــــــــــــــــت اـــــــــــــــــيرـــــــــــــــــكز(   ذفنُقـــــــــــــــــلا   (noveller på Arabiska), Beirut, Raid El-Rayyes Books. 2005. (se 

litteraturlistan för Textläsning II).



 
* Kompendium med grammatiksammanfattningar om max 50 sidor

Referenslitteratur

Badawi E., Carter M. G.  and Gullly (2004),  Modern Written Arabic,  London, Routledge . Eller 
Kindle version.

* Finns på kursportalen Mondo (mondo.su.se)
_____________________________________________________________________________

Examinationsform:

Modern standardarabiska IV examineras genom en salstentamen samt vid behov även annan 
examensform. 

Den skriftliga tentamen består av grammatikfrågor och en tematisk fråga om en utvald arabisk text.

OBS! Det är endast tillåtet att använda Wehrs lexikon på tentamen, inget annat lexikon.

Tenta                1/12 12:00-16:00 Aulan, Kräftriket 4a

Omtenta          12/1     10:00-14:00 Aulan, Kräftriket 4a

På delkursen Modern standardarabiska IV tillämpas den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-F.

Obligatorisk närvaro

Denna delkurs har obligatorisk närvaro. Det innebär att närvaro är ett kurskrav. För att få ett 
slutbetyg på delkursen krävs fullgjord närvaro om minst 80%. Studerande med 70-79% närvaro kan 
få slutbetyg efter godkända kompensationsuppgifter. Betyg på delkursen sätts efter resultat på 
tentamen.

80% närvaro motsvarar 20 lektioner
70-79% närvaro motsvarar 17-19 lektioner

Studenter som vid delkursens slut inte uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro kan skriva 
tentamen, men kommer inte att få betyg på delkursen förrän kurskravet uppfyllts. Studenten kan ta 
igen närvaron nästa gång delkursen ges. 

Studenter som uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro, men inte blir godkänd på tentamen har 
möjlighet att tentera om delkursen, så länge den ges och inte väsentligt förändrats, utan att behöva 
uppfylla kurskravet igen. 

_____________________________________________________________________________ 



Betygskriterier:

A  Studenten har visat på utökad kunskap i den moderna standardarabiskans grammatik, med 
särskilt fokus på syntax och har visat på fördjupad färdighet i att skapa arabiska meningar och på 
förståelse av arabisk text. Studenten har även visat en grundläggande förmåga att tematiskt analysera 
medelsvår ovokaliserad text på standardarabiska. Studenten har visat detta genom att ha fått minst 
93% rätt  på den skriftliga tentamen. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

B  Studenten har visat på utökad kunskap i den moderna standardarabiskans grammatik, med 
särskilt fokus på syntax och har visat på fördjupad färdighet i att skapa arabiska meningar och på 
förståelse av arabisk text. Studenten har även visat en grundläggande förmåga att tematiskt analysera 
medelsvår ovokaliserad text på standardarabiska. Studenten har visat detta genom att ha fått minst 
85% rätt  på den skriftliga tentamen. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.  

C  Studenten har visat på utökad kunskap i den moderna standardarabiskans grammatik, med 
särskilt fokus på syntax och har visat på fördjupad färdighet i att skapa arabiska meningar och på 
förståelse av arabisk text. Studenten har även visat en grundläggande förmåga att tematiskt analysera 
medelsvår ovokaliserad text på standardarabiska. Studenten har visat detta genom att ha fått minst 
77% rätt  på den skriftliga tentamen. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.  

D  Studenten har visat på utökad kunskap i den moderna standardarabiskans grammatik, med 
särskilt fokus på syntax och har visat på fördjupad färdighet i att skapa arabiska meningar och på 
förståelse av arabisk text. Studenten har även visat en grundläggande förmåga att tematiskt analysera 
medelsvår ovokaliserad text på standardarabiska. Studenten har visat detta genom att ha fått minst 
69% rätt  på den skriftliga tentamen. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.  

E  Studenten har visat på utökad kunskap i den moderna standardarabiskans grammatik, med 
särskilt fokus på syntax och har visat på fördjupad färdighet i att skapa arabiska meningar och på 
förståelse av arabisk text. Studenten har även visat en grundläggande förmåga att tematiskt analysera 
medelsvår ovokaliserad text på standardarabiska. Studenten har visat detta genom att ha fått minst 
60% rätt  på den skriftliga tentamen. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

FX  Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E. 
Studenten har genomfört den skriftliga tentamen med under 60% rätt

F  Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E. 
Studenten har genomfört den skriftliga tentamen med under 40% rätt. 

_______
Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär att du genom kompletteringar kan höja 
betyget till godkänt betyg.
_____________________________________________________________________________



Textläsning II, 5HP

ABAG03 ARABISKA MED INRIKTNING MOT MELLANÖSTERN- OCH 
NORDAFRIKASTUDIER III, GN, 30hp, HT2016

Kursansvarig lärare: Astrid Ottosson al-Bitar [astrid.ottosson_al-bitar@orient.su.se]
Examinator: Astrid Ottosson al-Bitar
_____________________________________________________________________________

Kursbeskrivning:

Under denna kurs läser studenterna ett modernt skönlitterärt arabiskt verk omfattande 31 sidor. Vid 
lektionerna går läraren tillsammans med studenterna igenom texten och tittar på såväl ordförråd, 
grammatik som teman i texten. Med hjälp av ett antal instuderingsfrågor skrivna på arabiska som ska 
besvaras skriftligt och lämnas in till läraren vid respektive lektionstillfälle ges också i mån av tid 
tillfälle till enklare diskussion på arabiska om textens innehåll. Obsevera att det är viktigt att 
studenterna förbereder texterna och svaren på instuderingsfrågorna till varje lektionstillfälle.

Utöver texterna på arabiska ska studenterna också läsa romanen Yacoubians hus av den egyptiske 
författaren Alaa al-Aswany (översatt till svenska av Tetz Rooke). Romanen kommer att redovisas i 
samband med tentamen.

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Läsa, översätta och sammanfatta medelsvår ovokaliserad prosa på modern 
standardarabiska.

• Känna igen och tillämpa den grammatiska kunskap som han/hon har erhållit i tidigare 
kurser.
• Analysera arabisk text tematiskt.

_____________________________________________________________________________

Lektionsplanering:

För exakta datum, tidpunkter och lokalhänvisningar, se schemat i TimeEdit som ni finner på nätet. 
(Gå till www.su.se/asia/mena/vara-utbildningar och klicka er till rätt kurs). 

Observera att schemat kan komma att uppdateras om något oförutsett inträffar. Gå därför in 
regelbundet och kontrollera schemat på webben. Vid eventuella schemaändringar skickas också 
meddelanden ut via Mondo. 

Lektion 1
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

  Introduktion till kursen och presentation av romanen Yacoubians hus.
Nizār Qabbānī: Kalimāt och Aṭfāl al-ḥijāra

Lektion 2
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar
Zakarīya Tāmir: Ṣadīqatī allatī lā turā (s. 9-12) + presentation av författaren



Lektion 3       
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar
Zakarīya Tāmir: Aḫbār al-ḥā’iṭ (s. 17-19)

Lektion 4 
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar
Zakarīya Tāmir: al-Laḏīna yatakallamūna (s. 25-27)

Lektion 5
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

 Zakarīya Tāmir: Sa – aštarī bankan (s. 53-55)

Lektion 6
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar
Zakarīya Tāmir: al-Ḥaqība (s. 61-64)

Lektion 7
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

 Nawāl al-Sa‘dāwī: ur Muḏakkarāt ṭabība (s.5-8) + presentation av författaren

Lektion 8
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar
Nawāl al-Sa‘dāwī: ur Muḏakkarāt ṭabība (s.8-11)

Lektion 9
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar
Samīra ‘Azzām: al-Ḏikrā al-ūlā (s.37-39) + presentation av författaren

Lektion 10
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar
Repetition

_____________________________________________________________________________

Kurslitteratur:
Wehr, Hans, A Dictionary of  Modern Written Arabic. Beirut: Librarie du Liban. 1980 (1961).

Alaa al-Aswany, Yacoubians hus, övers. Tetz Rooke, Stockholm: Bonnier Pocket. 2008.

* Kompendium med texter, översättningar, gloslista samt instuderingsfrågor:

Samīra ‘Azzām: ”al-Dhikrā al-ūlā” [Den första bröllopsdagen] ur Henri, Diab: En doft av mynta. 
Noveller av kvinnliga arabiska författare. Dār al-kitāb, 2001, ISBN nummer: 91-631-0193-9, sid. 33-39

Zakarīya Tāmir: ”Ṣadīqatī allatī lā turā” [Min osynliga väninna], ”Aḫbār al-ḥā’iṭ” [Väggens nyheter], 
”al-Laḏīna yatakallamūna” [De som pratar], ”Sa-aštarī bankan” [Jag ska köpa en bank] ”al-
Ḥaqība” [Resväskan] ur Zakarīya Tāmir: al-Qunfudh [Igelkotten], Riyad al Rayyes Books, Beirut, 
1005, ISBN: 97 89953 21201-2, sid. 9-12, 37-39, 61-64, 79-80 +81-82

Nawāl al-Sa‘dāwī: Muḏakkarāt ṭabība [En kvinnlig läkares memoarer], Dār al Ādāb, Beirut, 3:e 
upplagan 1983, sid. 5-11.



Översättningar: 

Samīra ‘Azzām: ”Den första bröllopsdagen” övers. ur Henri, Diab: En doft av mynta. Noveller av 
kvinnliga arabiska författare. Dār al-kitāb, 2001, ISBN nummer: 91-631-0193-9, sid. 28-31

Artiklar:

Rooke, Tetz, ”The Emergence of  the Arabic Bestseller: Arabic Fiction and World Literature” i 
Guth, Stephan och Ramsay, Gail, From New Values to New Aesthetics. Turning Points in Modern Arabic 
Literature. 2. Postmodernism and Thereafter. Harrasowitz Verlag, 2011, s.201-213.

__________

* Finns på Mondo (mondo.su.se)
_____________________________________________________________________________

Examinationsform:

Textläsning II examineras genom en salstentamen samt vid behov även annan examensform. 

OBS! Det är endast tillåtet att använda Wehrs lexikon på tentamen, inget annat lexikon.

Tenta 14/11, kl. 16:00-20:00
Sal: Aulan

Omtenta 9/1, 2018, kl. 14:00-18:00
Sal: Aulan

På delkursen Textläsning II tillämpas den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-F.

Obligatorisk närvaro

Denna delkurs har obligatorisk närvaro. Det innebär att närvaro är ett kurskrav. För att få ett 
slutbetyg på delkursen krävs fullgjord närvaro om minst 80%. Studerande med 70-79% närvaro kan 
få slutbetyg efter godkända kompensationsuppgifter. Betyg på delkursen sätts efter resultat på 
tentamen.

80% närvaro motsvarar 8 lektioner
70-79% närvaro motsvarar 7 lektioner

Studenter som vid delkursens slut inte uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro kan skriva 
tentamen, men kommer inte att få betyg på delkursen förrän kurskravet uppfyllts. Studenten kan ta 
igen närvaron nästa gång delkursen ges. 

Studenter som uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro, men inte blir godkänd på tentamen har 
möjlighet att tentera om delkursen, så länge den ges och inte väsentligt förändrats, utan att behöva 
uppfylla kurskravet igen. 
_____________________________________________________________________________



Betygskriterier:

A  Studenten har visat förmåga att kunna läsa, översätta och sammanfatta medelsvår ovokaliserad 
prosa på modern standardarabiska, inbegripet att känna igen och tillämpa den grammatiska kunskap 
som han/hon har erhållit i tidigare kurser.
Studenten har visat förmåga att göra en tematisk analys av prosa på modern standardarabiska. 

Studenten har genomfört den skriftliga tentamen med minst 93% rätt. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro. 

B  Studenten har visat förmåga att kunna läsa, översätta och sammanfatta medelsvår ovokaliserad 
prosa på modern standardarabiska, inbegripet att känna igen och tillämpa den grammatiska kunskap 
som han/hon har erhållit i tidigare kurser.
Studenten har visat förmåga att göra en tematisk analys av prosa på modern standardarabiska. 

Studenten har genomfört den skriftliga tentamen med minst 85 %. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro.  

C  Studenten har visat förmåga att kunna läsa, översätta och sammanfatta medelsvår ovokaliserad 
prosa på modern standardarabiska, inbegripet att känna igen och tillämpa den grammatiska kunskap 
som han/hon har erhållit i tidigare kurser.
Studenten har visat förmåga att göra en tematisk analys av prosa på modern standardarabiska. 

Studenten har genomfört den skriftliga tentamen med minst 77 %. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro. 

D Studenten har visat förmåga att kunna läsa, översätta och sammanfatta medelsvår ovokaliserad 
prosa på modern standardarabiska, inbegripet att känna igen och tillämpa den grammatiska kunskap 
som han/hon har erhållit i tidigare kurser.
Studenten har visat förmåga att göra en tematisk analys av prosa på modern standardarabiska. 

Studenten har genomfört den skriftliga tentamen med minst 69 %. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E  Studenten har visat förmåga att kunna läsa, översätta och sammanfatta medelsvår ovokaliserad 
prosa på modern standardarabiska, inbegripet att känna igen och tillämpa den grammatiska kunskap 
som han/hon har erhållit i tidigare kurser.
Studenten har visat förmåga att göra en tematisk analys av prosa på modern standardarabiska. 

Studenten har genomfört den skriftliga tentamen med minst 60 %. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro. 

FX  Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E. 
Studenten har genomfört den skriftliga tentamen med ett resultat under 60 %. 

F  Studenten saknar en stor del av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända 
betyg E. Studenten har genomfört den skriftliga tentamen med ett resultat under 40 %.
_______
Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär att du genom kompletteringar kan höja 
betyget till godkänt betyg.
_____________________________________________________________________________



Språkfärdighet III, 7,5hp

ABAG03 ARABISKA MED INRIKTNING MOT MELLANÖSTERN- OCH 
NORDAFRIKASTUDIER III, GN, 30hp, HT2017

Kursansvarig lärare: Rossul Aljawad [rossul.aljawad@su.se]
Examinator: Rossul Aljawad 

_____________________________________________________________________________

Delkursbeskrivning:

Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Den består av 
hörförståelseövningar, skrivuppgifter och konversationer om allmänna ämnen (Vardagsliv, 
Mellanöstern, religion, utbildning…). Till varje lektion förväntas studenterna förbereda sig genom 
att läsa och lyssna på texterna i boken enligt lektionsplaneringen, samt lära sig ordförrådet. Under 
terminen finns det fem obligatoriska skrivuppgifter som lämnas in på Mondo. Läraren rättar dem 
och går igenom dem på lektionerna. Dessa skrivuppgifter är den skriftliga delen av sluttentamen. 
Delkursen innehåller också ett fritt material som läraren väljer enligt studenternas behov och intresse 
(t.ex. programvisning på TV, analys av språkmaterial på Internet…).

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Föra mer avancerade konversationer på modern standardarabiska.
• Förstå mer avancerade konversationer på modern standardarabiska.
• Skriva kortare texter på modern standardarabiska.
• Visa på ett utökat arabiskt ordförråd, jämfört med tidigare delkurser i språkfärdighet.

_____________________________________________________________________________
Lektionsplanering:

För exakta datum, tidpunkter och lokalhänvisningar, se schemat i TimeEdit som ni finner på nätet. 
(Gå till www.su.se/asia/mena/vara-utbildningar och klicka er till rätt kurs). 

Observera att schemat kan komma att uppdateras om något oförutsett inträffar. Gå därför in 
regelbundet och kontrollera schemat på webben. Vid eventuella schemaändringar skickas också 
meddelanden ut via Mondo.

Lektion 1 Presentation av programmet
؟ فيصلا يف َتلعف اذام -   (diskussion och frågor ges av läraren)
Lesson 1 (Shukri) - My City, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 31-36

Uppgifter till nästa gång:
Lesson 1 (Shukri) - My City, Segment 5 to Segment 8. Segment 9 är otranskriberat 
och frivilligt. 
Lesson Vocabulary s. 31-36



Skrivuppgift 1 Skriv 5 meningar på arabiska om din stad.
Inlämning på Mondo, mail eller i pappersformat senast kl 12:00 dagen innan 
lektion 2. OBS! Om uppgiften lämnas in i slutet av terminen krävs 10 meningar.

Lektion 2 Lesson 1 (Shukri) - My City, Segment 5 to Segment 8
Lesson Vocabulary s. 31-36
Kommentarer på Skrivuppgift 1

Uppgifter till nästa gång
Lesson 3 (Shukri) - A Story of  My Life, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 98-104

Lektion 3 Lesson 3 (Shukri) - A Story of  My Life, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 98-104

Uppgifter till nästa gång:
Lesson 3 (Shukri) - A Story of  My Life, Segment 5 to Segment 7
Lesson Vocabulary s. 98-104

Skrivuppgift 2Skriv en kort anekdot på arabiska om något du upplevt som du tyckte var roligt, 
ovanligt eller unikt (minst 10 meningar).
Inlämning på Mondo, mail eller i pappersformat senast kl 12:00 dagen innan 
lektion 4. OBS! Om uppgiften lämnas in i slutet av terminen krävs 20 meningar.

Lektion 4 Lesson 3 (Shukri) - A Story of  My Life, Segment 5 to Segment 7
Lesson Vocabulary s. 98-104
Kommentarer på Skrivuppgift 2

Uppgifter till lektion 6:
Lesson 4 (Shukri) - My Profession, Segment 1 to Segment 5
Lesson Vocabulary s. 135-140

Lektion 5 Extra material ges av läraren

Lektion 6 Lesson 4 (Shukri) - My Profession, Segment 1 to Segment 5 (OBS! En del av texten 
i Segment 5 är inte transkiberad)
Lesson Vocabulary s. 135-140

Uppgifter till nästa gång:
Lesson 4 (Shukri) - My Profession, Segment 6 to Segment 9
Lesson Vocabulary s. 135-140

Skrivuppgift 3Skriv på arabiska om ett yrke som du skulle vilja ha (minst 10 meningar ). Varför vill 
du ha det? Eller föreställ dig att du redan har ett yrke och beskriv det.
Inlämning på Mondo, mail eller i pappersformat senast kl 12:00 dagen innan 
lektion 7. OBS! Om uppgiften lämnas in i slutet av terminen krävs 20 meningar.



Lektion 7 Lesson 4 (Shukri) - My Profession, Segment 6 to Segment 9
Lesson Vocabulary s. 135-140
Kommentar på Skrivuppgift 3

Uppgifter till nästa gång:
Lesson 5 (Shukri) - Teaching and Education, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 166-169

Lektion 8 Lesson 5 (Shukri) - Teaching and Education, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 166-169
Övningar i hörförståelse (CLIL)

Uppgifter till Lektion 10
Lesson 6 (Shukri) - My Study of  Arabic, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 209-213

Lektion 9 Lesson 6 (Shukri) - My Study of  Arabic, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 209-213

Uppgifter till nästa gång:
Lesson 9 (Shukri) - Religions and Holy Places, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 324-332

Skrivuppgift 4Skriv på arabiska om varför du studerar arabiska (minst 6 meningar). Vad gillar du 
med dina studier, och vad ogillar du?
Inlämning på Mondo, mail eller i pappersformat senast kl 12:00 dagen innan 
lektion 10. OBS! Om uppgiften lämnas in i slutet av terminen krävs 12 meningar.

Lektion 10 Lesson 9 (Shukri) - Religions and Holy Places, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 324-332
Kommentarer på Skrivuppgift 4

Uppgifter till nästa gång:
Lesson 10 (Shukri) - Celebrations, Customs and Traditions, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 361-368

Lektion 11 Lesson 10 (Shukri) - Celebrations, Customs and Traditions, Segment 1 to Segment 4
Lesson Vocabulary s. 361-368

Skrivuppgift 5Välj en av dessa två uppgifter:
Beskriv en religion på arabiska (minst 6 meningar). Du får också säga vad du tycker 
om religion i allmänhet.
eller
Beskriv en tradition eller en högtid från din kultur på arabiska (minst 6 meningar)
Inlämning på Mondo, mail eller i pappersformat senast kl 12:00 dagen innan 
lektion 12. OBS! Om uppgiften lämnas in i slutet av terminen krävs 12 meningar.

Lektion 12 Kommentarer på Skrivuppgift 5
Extra material



Kurslitteratur:

Shukri, Abed B., Introduction to Spoken Standard Arabic (Part 2), U.S.A., Yale University Press. 
2013. (506s). ISBN: 978-0-300-15904-2

__________________________________________________________________________

Examinationsform:

Språkfärdighet III examineras genom en skriftlig tentamen och en muntlig tentamen, samt vid behov även 
annan examensform. På den muntliga delen tillämpas betygsskalan U/G, och på den skriftliga 
den sjugradiga betygsskalan A-F, som också ligger till grund för det slutliga betyget på 
Språkfärdighet III. 

• Den muntliga tentamen behandlar texter från Shukri, Abed B., Introduction to Spoken Standard Arabic.

•  Den skriftliga tentamen består av fem obligatoriska skrivuppgifter som lämnas in under terminens 
gång och berör ordförråd från de ordlistor i boken, som studerats under kursens gång. Uppgifterna 
kan även lämnas in vid terminens slut men då krävs längre svar.

För att få betyg på delkursen krävs godkänt betyg på den muntliga tentamen, samt lägst betyget E på 
den skriftliga tentamen. 

Tenta Muntlig 21/11 10:00-12:00 Biblioteket, Kräftriket 1 
Tenta Skriftlig Löpande (se Lektionsplaneringen)

Omtenta Muntlig 8/1, 2018 16:00-18:00 Biblioteket, Kräftriket 1
Sen Inlämning (skriftligt)              XX senast kl 14:00

På delkursen Språkfärdighet III tillämpas den sjugradiga målrelaterade betygsskalan A-F.

Obligatorisk närvaro

Denna delkurs har obligatorisk närvaro. Det innebär att närvaro är ett kurskrav. För att få ett 
slutbetyg på delkursen krävs fullgjord närvaro om minst 80%. Studerande med 70-79% närvaro kan 
få slutbetyg efter godkända kompensationsuppgifter. Betyg på delkursen sätts efter resultat på 
tentamen.

80% närvaro motsvarar 9 lektioner
70-79% närvaro motsvarar 8 lektioner

Studenter som vid delkursens slut inte uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro kan skriva 
tentamen, men kommer inte att få betyg på delkursen förrän kurskravet uppfyllts. Studenten kan ta 
igen närvaron nästa gång delkursen ges. 



Studenter som uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro, men inte blir godkänd på tentamen har 
möjlighet att tentera om delkursen, så länge den ges och inte väsentligt förändrats, utan att behöva 
uppfylla kurskravet igen. 

_____________________________________________________________________________

Betygskriterier:

A Studenten har visat på ett utökat arabiskt ordförråd, jämfört med tidigare delkurser i 
språkfärdighet och har visat att han/hon kan föra och förstå mer avancerade konversationer på 
modern standardarabiska. Studenten har även visat förmåga att skriva kortare texter på modern 
standardarabiska.

Studenten har genomfört den muntliga tentamen med godkänt betyg, samt den skriftliga tentamen 
med minst 93% rätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

B Studenten har visat på ett utökat arabiskt ordförråd, jämfört med tidigare delkurser i 
språkfärdighet och har visat att han/hon kan föra och förstå mer avancerade konversationer på 
modern standardarabiska. Studenten har även visat förmåga att skriva kortare texter på modern 
standardarabiska.

Studenten har genomfört den muntliga tentamen med godkänt betyg, samt den skriftliga tentamen 
med minst 85% rätt.
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

C Studenten har visat på ett utökat arabiskt ordförråd, jämfört med tidigare delkurser i 
språkfärdighet och har visat att han/hon kan föra och förstå mer avancerade konversationer på 
modern standardarabiska. Studenten har även visat förmåga att skriva kortare texter på modern 
standardarabiska.

Studenten har genomfört den muntliga tentamen med godkänt betyg, samt den skriftliga tentamen 
med minst 77% rätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

D Studenten har visat på ett utökat arabiskt ordförråd, jämfört med tidigare delkurser i 
språkfärdighet och har visat att han/hon kan föra och förstå mer avancerade konversationer på 
modern standardarabiska. Studenten har även visat förmåga att skriva kortare texter på modern 
standardarabiska.

Studenten har genomfört den muntliga tentamen med godkänt betyg, samt den skriftliga tentamen 
med minst 69% rätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E Studenten har visat på ett utökat arabiskt ordförråd, jämfört med tidigare delkurser i 
språkfärdighet och har visat att han/hon kan föra och förstå mer avancerade konversationer på 
modern standardarabiska. Studenten har även visat förmåga att skriva kortare texter på modern 
standardarabiska.

Studenten har genomfört den muntliga tentamen med godkänt betyg, samt den skriftliga tentamen 
med minst 60% rätt.
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 



FX  Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E. 
Studenten har genomfört den muntliga tentamen med underkänt betyg och/eller den skriftliga 
tentamen med under 60% rätt.

F  Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E. 
Studenten har genomfört den muntliga tentamen med underkänt betyg och/eller den skriftliga 
tentamen med under 0% rätt.
_______

Observera att både FX och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär att du genom kompletteringar kan höja 
betyget till godkänt betyg.
_____________________________________________________________________________



MELLANÖSTERN- OCH NORDAFRIKAS LITTERATUR, 7,5 hp

ARABISKA MED MELLANÖSTERN- OCH NORDAFRIKASTUDIER III, 30 hp, 
HT2017

Kursansvarig:  Astrid Ottosson al-Bitar [astrid.ottosson_al-bitar@orient.su.se]
Lärare:  Astrid Ottosson al-Bitar

samt gästföreläsare.
Examinator:     Astrid Ottosson al-Bitar 

Delkursbeskrivning:

I denna kurs ges en introduktion till litteraturhistorien i Mellanöstern och Nordafrika. En 
övergripande presentation ges av utvecklingen av den arabiska, turkiska, persiska, kurdiska och 
hebreiska litteraturen från klassisk till modern tid. 

Kursen utgörs av sju föreläsningstillfällen och två seminarier. De bägge seminarierna utgörs dels 
av ett textseminarium där vi mot bakgrund av föreläsningar och kurslitteratur tillsammans läser 
och diskuterar ett urval av skönlitterära texter från olika kulturområden och dels av ett 
obligatoriskt och examinatoriskt seminarium där studenterna ska redovisa ett av de bägge 
skönlitterära verk som de har valt att läsa. 

Undervisningen på denna delkurs är obligatorisk. Mer information om detta ges under 
rubriken ”Examinationsform” nedan.

Delkursupplägg:

Det är viktigt att du kommer förberedd till föreläsningarna genom att ha läst igenom den angivna 
litteraturen för varje tillfälle. Det gör det lättare att hänga med och ställa frågor under lektionen. 

Glöm inte att noga läsa igenom lärandemål, examensform och betygskriterier inför varje delkurs. 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Redogöra för den äldre arabiska litteraturen så som skaldekonsten, poesi, prosa, adab 
samt den arabiska litteraturen i Europa.
• Redogöra för Koranens uppkomst, utformning och betydelse.
• Redogöra för den moderna arabiska litteraturens utveckling i stora drag.
• Beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och kurdiska litteraturen.
• Diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur.
• Redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.



Examinationsform:

Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur examineras genom en hemtentamen och redovisning av ett 
skönlitterärt verk. Betyg sätts efter resultat på hemtentan, men för godkänt betyg på kursen krävs 
godkänt betyg även på redovisning av det skönlitterära verket.

Delkursen har obligatorisk närvaro.

Redovisning av skönlitterärt verk:

Vid det sista tillfället skall du muntligt redovisa ett av de skönlitterära verk som du valt. 
Det andra skönlitterära verket skall du redogöra för i hemtentamen.

Hemtentamen:

Tentamen består av fem frågor som skall besvaras med 1,5-2 sidor per fråga (1,5 
radavstånd storlek 12), inom den angivna tidsramen. I dina svar ska du utgå från 
kurslitteraturen. Övriga källor bör endast användas som komplement, i den mån du 
tycker att det är relevant. Du måste alltid använda korrekt källhänvisning.

För att din tentamen ska godkännas måste den lämnas in i tid via Mondo, och samtliga 
frågor måste besvaras. Varje fråga kan ge max 10 poäng; hela tentamen kan därmed ge 
max 50 poäng. Totalt sett måste du ha minst 30 av 50 poäng på hela tentamen för att bli 
godkänd (60 %). För en utförlig beskrivning av kraven, se detta kurskompendium under 
lärandemål respektive betygskriterier.

Alla hemtentor lämnas in på Mondo, och lämnas också tillbaka på Mondo av läraren 
efter rättning. Där kan du se kommentarer på din tentamen, samt ditt betyg. Betyg 
återfinns även under Studieresultat på Mina Studier, genom www.mitt.su.se (logga in 
med ditt universitetskonto).

Tentan för Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur publiceras på Mondo 10/1 klockan 10:00 
och skall lämnas in senast 14/1 klockan 24:00.

Glöm inte att läsa igenom instruktionerna för tentamen noga. Det är också viktigt att du 
läser igenom informationen om plagiering i kurskompendiet innan du sätter igång med 
tentan. Om du har några frågor om plagiering eller kring tentamen mer allmänt är du 
välkommen att kontakta studievägledaren eller kursansvarig.

Omtentamen: 

Tentamen publiceras på Mondo 21/2 klockan 10:00 och skall lämnas in senast den 25/2 
klockan 24:00. 

I övrigt gäller samma information som ovan, för hemtentamen.

http://www.mitt.su.se


Obligatorisk närvaro

Denna delkurs har obligatorisk närvaro. Det innebär att närvaro är ett kurskrav. För att få ett 
slutbetyg på delkursen krävs fullgjord närvaro om minst 80 %. Studerande med 70-79 % närvaro 
kan få slutbetyg efter godkända kompensationsuppgifter. Betyg på delkursen sätts efter resultat på 
tentamen. Observera att på delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas litteratur är även seminarierna 
obligatoriska.

80 % närvaro motsvarar 7 tillfällen (lektioner och seminarier)
70-79 % närvaro motsvarar 6 tillfällen (lektioner och seminarier)

Studenter som vid delkursens slut inte uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro kan skriva 
tentamen, men kommer inte att få betyg på delkursen förrän kurskravet uppfyllts. Studenten kan ta 
igen närvaron nästa gång delkursen ges.

Studenter som uppfyller kurskravet om obligatorisk närvaro, men inte blir godkänd på tentamen har 
möjlighet att tentera om delkursen, så länge den ges och inte väsentligt förändrats, utan att behöva 
uppfylla kurskravet igen.

Lektionsplanering:

Det är viktigt att du kommer förberedd till lektionerna. Läs därför noga igenom instruktionerna 
för varje lektion i planeringen nedan. 

För exakta datum, tidpunkter och lokalhänvisningar, se schemat i TimeEdit som ni finner på 
nätet. (Gå till www.su.se/asia/mena/vara-utbildningar och klicka er till rätt kurs). 

Observera att schemat kan komma att uppdateras om något oförutsett inträffar. Gå därför 
regelbundet in och kontrollera schemat på webben. Vid eventuella schemaändringar skickas också 
meddelanden ut via Mondo.

Föreläsning 1: För-islamisk arabisk litteratur och Koranen

Läshänvisningar: Allen ”Introduction to Arabic literature” s. 1-64.  

Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Teman för föreläsningen:

• Att studera Mellanöstern och Nordafrikas litteratur - introduktion

• För-islamisk poesi – innehåll, form och funktion

• Koranen och den tidiga religiösa litteraturen

Föreläsning 2: Arabisk poesi

Läshänvisningar: Allen ”Introduction to Arabic literature” s. 64-132.  

Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Teman för föreläsningen:

• Utvecklingen av den arabiska poesin under umayyaderna och abbasiderna



• Poesin i Andalusien

• Trender inom poesin från 1800-talet och fram till 1947

• Mahjar-skolan

• Den fria poesin från 1947

Föreläsning 3: Arabisk prosa

Läshänvisningar: Allen ”Introduction to Arabic literature” s. 133-192 (s. 
193-238 kursivt).  

Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Teman för föreläsningen:

• Utveckling av arabisk prosa under abbasiderna

• Adab-litteraturen – maqamat – folkprosan

• Framväxten av den moderna arabiska prosan – romanen och novellen

Föreläsning 4: Persisk litteratur

Läshänvisningar: ”Persian Literature”, Britannica Online Encyclopedia, 
Ahmadzadeh: ”Introduction to the Persian Novel” samt Dahlén: ”Den 
skönlitterära prosan efter 1945”
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Teman för föreläsningen:

• Den för-islamiska litteraturen i Iran

• Den klassiska persiska litteraturen (från 900-talet)

• Modern persisk litteratur

• Litteraturen efter den islamiska revolutionen i Iran

Föreläsning 5: Kurdisk litteratur

Läshänvisningar: Sabir, Rafiq: ”An introduction to Kurdish literature”, 
Ahmadzadeh, Hashem, ”In search of  a Kurdish Novel” samt Shakely, Ferhad: 
Förord
Lärare: Hashem Ahmadzadeh

Teman för föreläsningen:

• Kort socio-kulturell översikt

• Den klassiska kurdiska poesin

• Den moderna kurdiska poesin

• Den moderna kurdiska prosan

• Diasporans betydelse



Seminarium 1: Textseminarium

Läshänvisningar: Kompendium med textexempel

Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Föreläsning 6: Hebreisk litteratur

Läshänvisningar: ”Hebrew Literature” Britannica Online Encyclopedia, 
Shaked, Gershon: ”A literature against all odds. The advent of  modern 
Hebrew literature.”, Shaked, Gershon and Peleg, Yaron: ”Many Small 
Windows by the Back Door: An Introduction to Postrealistic Hebrew 
Literature”. 
Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

Teman för föreläsningen:

• Den religiösa hebreiska litteraturen

• Den hebreiska litteraturens guldålder - Andalusien

• Haskalan och framväxten av modern hebreisk litteratur

• Litteraturen i det moderna Israel

Föreläsning 7: Turkisk litteratur

Läshänvisningar: Halman, sid. 1-136

Lärare: Elzbieta Świȩcicka

Teman för föreläsningen:

• Från den tidiga turkiska litteraturen till den klassiska litteraturen

• Reformtidens litteratur - Nationallitteratur

• Modern turkisk litteratur

• Exil- och kvinnolitteratur

Seminarium 2: Obligatoriskt examinationsseminarium

Lärare: Astrid Ottosson al-Bitar

• Obligatorisk redovisning av uppgift

Kurslitteratur:

• Böcker:

Allen, Roger M.A., An Introduction to Arabic Literature. Cambridge: Cambridge University Press. 
2000. (sid.1-192, sid. 193-238 läses kursivt). ISBN 0521776570. Finns även som e-bok 
på ebrary, se:  http://site.ebrary.com/lib/sthlmub/home.action

Halman, Talat S., A Millennium of  Turkish Literature. A Concise History. New York: Syracuse 
University Press. 2011. (170s). ISBN 978-0-8156-0958-2.



• Artiklar via Universitetsbiblioteket:

Abramson, Glenda M., Leiter Samuel, Rabin, Chaim (eds.), "Hebrew literature" i Britannica Online 
Encyclopedia http://www.britannica.com/EBchecked/topic/259083/ Hebrew-literature 
(11s).

de Bruijn, J.T.P., "Persian literature" i Britannica Online Encyclopedia http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/452843/Persian-literature (14s).

• Artiklar på Mondo:

Ahmadzadeh, Hashem, ”Introduction to the Persian Novel” , i Nation and Novel. A Study of  
Persian and Kurdish Narrative Discourse. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 2003.

     Ahmadzadeh, Hashem, ”In Search of  a Kurdish Novel that Tells Us Who the Kurd Are” i      
Iranian Studies. Vol.40, No. 5 (Dec. 2007), 579-592 (14s)

Dahlén, Ashk, ”Den skönlitterära prosan efter 1945” i Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Essäer. 
Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011 (15s)

Sabir, Rafiq, ”An Introduction to Kurdish Poetry”, Modern Kurdish Poetry. An Anthology and   
Introduction. (Sabir, Mirawdeli & Watts, eds.). Uppsala: Centre for Multiethnic Research.  
2006. (15s).

Shaked, Gershon, ”A literature ”against all odds”. The advent of  modern Hebrew literature.”, 
Modern Hebrew Fiction, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2000 
(10s)

Shaked, Gershon and Peleg, Yaron, ”Through Many Small Windows by the Back Door: An 
Introduction to Postrealistic Hebrew Literature, 1950-80” i Prooftexts, vol. 16, no. 3 
(September 1996), s. 271-291 (20s)

Shakely, Farhad, ”Förord” i Shakely, Farhad (urval och förord), Kurdistan berättar: Fåglarna 
återvänder till bergen. Stockholm: Bokförlaget Tranan, 2011 (28s).

• Textkompendium med textexempel (finns på Mondo):

Qasida av Ka‘b son till Zuhair, i Reynold A. Nicholson, Translations of  Eastern Poetry and Prose, 
Greenwood Press Publishers, New York. 1969: 19-23. ISBN: 978-0391034631.

Ibn Hisham: ur Profetens biografi i Reynold A. Nicholson, Translations of  Eastern Poetry and Prose, 
Greenwood Press Publishers, New York. 1969: 38-41. ISBN: 978-0391034631.

Jalāl ad-Din Rumi, ”Masnavi-ye Ma´navi” (Den inre sanningens epos) i Utas, Bo, Den persiska 
litteraturen. Översättningar, Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011:107-109, ISBN: 978-91-977513-2-2 

`Abd Allah Ibn al.Muqaffa`,  ”Mannen, draken, ormarna och de två råttorna”, ”Musen förvandlad 
till flicka”,  ”De tre fiskarna” ur Kalila och Dimna (översättning Lotty Berencreutz), Alhambra förlag, 
1993, ISBN: 91-87680-43-2



Omar Khayyām, ”Robā`iyāat” (Fyrradingar) i Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Översättningar, Malmö: 
Molin och Sorgenfrei, 2011:81-85, ISBN: 978-91-977513-2-2 

Hikmet, Nazim, ”I Love My Country”, i Reza Aslan (ed.), Tablet and Pen. Literary Landscapes from the 
Modern Middle East., W.W. Norton & Company, New York – London. 2011: 56-58. ISBN 
978-0393065855.

Farrokhzad, Forough, ”I pity the garden” (övers. Sholeh Wolpé), hämtad från: http://
wordswithoutborders.org/article/i-pity-the-garden

Farrokhzad, Forough , ”Wind-Up Doll”, i Reza Aslan (red.), Tablet and Pen. Literary Landscapes from 
the Modern Middle East., W.W. Norton & Company, New York – London. 2011: 357-359. ISBN 
978-0393065855.

Qabbani, Nizar, ”Bröd, cannabis och måne”, i Burton, Nina och Oweini, Saleh (urval och tolkning), 
Alkemins blå eld. Modern arabisk poesi, Stockholm: Tidens förlag, 1991: 63-65. ISBN: 9155035892

• Välj dessutom två av följande böcker ur två olika områden att läsa:

Persisk litteratur
Kader Abdollah, Huset vid moskén. Norstedts förlag. 2008.
Sadegh Hedayat, Den blinda ugglan. Tranan. 2009.
Shahrnush Parsipur, Kvinnor utan män. Baran. 1994.
Shahrnush Parsipur, Women without Men. The Feminist Press. 2004.

Turkisk litteratur:
Kemal Yasar, Låt tistlarna brinna. Ordfront. 1998
Pamuk Orhan, Snö. Norstedts Pocket. 2006.
Shafak, Elif, Bastarden från Istanbul. 2244. 2011.

Hebreisk litteratur:
Keret Etgar, Åtta procent av ingenting. Bastion Förlag. 2008.
Grossman, David, På flykt från ett sorgebud. Bonnier. 2011.
Rabinyan, Dorit, Våra bröllop. Natur & Kultur. 2002.

Kurdisk litteratur:
Uzun Mehmed, I skuggan av en förlorad kärlek. Ordfront förlag AB. 2001.
Dostan Hama, En plats i paradiset. Författarhuset. 2003.
Barakat Salim, Järngräshoppan. Tranan. 2000.

Arabisk litteratur:
Mahfouz Naguib, Midaqqgränden. Norstedts förlag. 1981.
al-Shaykh Hanan,The Locust and the Bird. Bloomsbury. 2010.
Salih Tayeb, Utvandringens tid. Leopard förlag. 2006.



Referenslitteratur: (obs endast tips för fördjupning, ej obligatorisk läsning)

Badran, M. & Cooke, M., Opening the Gates: An Anthology of  Arab Feminist Writing. Indiana: Indiana 
University Press. 2004. (461s). ISBN 0253217032

Karavan. Temanummer turkisk litteratur. nummer 1, 2009.

Kemal, Silay (red.), An Anthology of  Turkish Literature. Bloomington. 1996.

Kronholm, Tryggve, Spegelbilder. Den arabiska litteraturens historia. Stockholm: Natur och Kultur, 
1995. (398 s.) ISBN: 91-27-04315-0.

Ostle, Robin, Modern Literature in the Near and Middle East 1850-1970. London: Routledge 1991. 
(248 s.)

Seyhan, Azade, Tales of  Crossed Destinies. The Modern Turkish Novel in a Comparative Context, New 
York: The Modern Language Association of  America, 2008. (237 s.) ISBN: 1553-6181. - Här 
finns bl.a. uppgifter om Orhan Pamuk och Yasar Kemal.

Shaked, Gershon, Modern Hebrew Fiction. Bloomington: Indiana University Press. 2000. (286 s.), 
ISBN: 0-253-33711-9. 

Stagh, Marina, Modern arabisk prosa. Lund: Bibliotekstjänst. 1996. (176s). ISBN 9170183910.

Toll, Christopher, Den arabiska litteraturen. Stockholm: Bokförlaget Atlantis. 2002. (184s). ISBN 
9174865978.

Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Essäer. Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011. ISBN 
798-91-977513-1-5.

Utas, Bo, Den persiska litteraturen. Översättningar. Malmö: Molin och Sorgenfrei, 2011. ISBN 
798-91-977513-2-2.

Betygskriterier:

På delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas Litteratur tillämpas den sjugradiga målrelaterade 
betygsskalan A-F. Observera att F och FX inte betyder att du kan komplettera tentan. Både F och 
FX är underkända betyg. Studera betygskriterierna noga i början av delkursen. Om något är 
oklart, tveka inte att kontakta den kursansvariga. Nedan följer kriterierna för respektive betyg:



A

Studenten kan redogöra för den äldre arabiska litteraturen mycket ingående. Hen 
kan också beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och kurdiska 
litteraturen samt den moderna arabiska litteraturen mycket utförligt.
Hen kan förklara och redogöra för Koranens uppkomst, utformning och betydelse 
mycket ingående.

Studenten kan också diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur samt 
redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

B

Studenten kan redogöra för den äldre arabiska litteraturen ingående. Hen kan också 
beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och kurdiska litteraturen 
samt den moderna arabiska litteraturen utförligt.
Hen kan förklara och redogöra för Koranens uppkomst, utformning och betydelse 
ingående. 

Studenten kan också diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur samt 
redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

C

Studenten kan redogöra för den äldre arabiska litteraturen. Hen kan också 
beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och kurdiska litteraturen 
samt den moderna arabiska litteraturen. Hen kan förklara och redogöra för Koranens 
uppkomst, utformning och betydelse. 

Studenten kan också diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur samt 
redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

D

Studenten kan delvis redogöra för den äldre arabiska litteraturen. Hen kan också 
ytligt beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och kurdiska 
litteraturen samt den moderna arabiska litteraturen. Hen kan i viss mån förklara 
och redogöra för Koranens uppkomst, utformning och betydelse. 

Studenten kan också diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur samt 
redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.

Studenten uppfyller ovanstående med vissa mindre brister och/eller missförstånd. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.



E

Studenten kan i viss mån redogöra för den äldre arabiska litteraturen. Hen kan också 
mycket ytligt beskriva huvuddragen i den persiska, turkiska, hebreiska och 
kurdiska litteraturen samt den moderna arabiska litteraturen. Hen kan i viss mån 
förklara och redogöra för Koranens uppkomst, utformning och betydelse. 

Studenten kan också diskutera möjliga definitioner av begreppet litteratur samt 
redogöra för och diskutera två skönlitterära verk såväl vad gäller deras innehåll som 
placering i litteraturhistorien.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

FX Lärandemålen uppnås inte. Studenten saknar vissa av de grundläggande 
förutsättningar som krävs för lägsta godkända betyg E.

F Lärandemålen uppnås inte. Studenten saknar helt de grundläggande förutsättningar 
som krävs för lägsta godkända betyg E.

Viktiga termer:
adab: Ursprungligen betyder ordet ”god uppfostran” eller ”fin bildning”. Det blev sedan under 
abbasidisk tid (750-1258 e.Kr.) en beteckning för en viss typ av litteratur som skulle vara såväl 
underhållande som bildande. I modern arabiska har termen kommit att betyda litteratur.

aliyah: att invandra till Israel. Ordet betyder egentligen uppåtstigande.

arud: metrik

diaspora: etniska gruppers, ibland ofrivilliga, bosättning utomlands. I detta sammanhang har 
termen främst betydelse för den hebreiska och den kurdiska litteraturen.

diwan: diktsamling

ghazal: kärleksdikt

haskalah: den judiska renässansen vilken startade i slutet av 1700-talet med Tyskland som första 
centrum. De som anslöt sig till denna rörelse benämndes maskilim.

jahiliyya: tiden före islam. Ordagrant betyder termen ”okunskap”.

al-nahda: den arabiska renässansen som startade under sent 1700-tal/tidigt 1800-tal.

qasida: polytematisk dikt 

qissa qasira: arabiska termen för novell

masnavi: poetisk form inom persisk och ottomansk poesi

riwaya: arabiska termen för roman

yaridah: att emigrera från Israel. Ordet betyder egentligen nedåtstigande. 



Viktig information om 
tentamen och regelverk



Hemtentamen:
Tentamen kommer att publiceras det datum och det klockslag som står angivet i 
kursbeskrivningen. En hemtentamen publiceras alltid på kursportalen Mondo. Tentamen 
kommer att finnas på Mondo ända tills den skall lämnas in, du behöver alltså inte ladda ner den 
exakt vid det klockslag då den publiceras. Inlämningstid och datum står också angivet i 
kursbeskrivningen, på själva tentamen samt på Mondo. 

Tentamen skall alltid lämnas in elektroniskt via kursportalen Mondo. För att kunna logga 
in på kursportalen krävs att du är registrerad på kursen samt har aktiverat ditt universitetskonto. 
Om du är registrerad på kursen men ändå inte kan komma in på kursportalen, kontakta 
studentexpeditionen på exp.asien@su.se

När du lämnar in din tentamen på Mondo måste du klicka på knappen ”Submit/Lämna in”. Om 
du bara klickar på ”Spara” når inte din tentamen institutionen utan sparas bara på din Mondo-
sida. Om inlämningen är gjord korrekt får du ett automatiskt svarsmail till din webmail. 
Kontrollera alltid detta!

Till en hemtentamen behöver du inte göra en tentamensanmälan på förhand. 

Skrivtid för hemtentamen varierar mellan några dagar upp till en hel termin. För information om 
en specifik kurs, se kurskompendiet. I undantagsfall, som vid särskilda behov för dyslektiker eller 
funktionsnedsättning, kan förlängning av skrivningstid ske. 

Om du har särskilda behov, kontakta alltid Service för studenter med funktionsnedsättning 
(studentstod@su.se eller 08/16 28 78) i god tid innan tentamen. Kontakta därefter studierektor 
vid avdelningen för Mellanösternstudier (martin.safstrom@su.se). 
___________________________________________________________________________

Salstentamen:

Normalt är en salstentamen 2-4 timmar och det är endast i undantagsfall som vid särskilda behov 
för dyslektiker eller funktionsnedsättning som förlängning av skrivningstid kan ske.

Om du har särskilda behov, kontakta alltid Service för studenter med funktionsnedsättning 
(studentstod@su.se eller 08/16 28 78) i god tid innan tentamen. Kontakta därefter studierektor 
vid avdelningen för Mellanösternstudier (martin.safstrom@su.se). 

Regler vid salstentamen:

Under skrivningen gäller skrivningsvaktens hänvisningar. Varje student är skyldig att efterfölja 
skrivningsvaktens regler och hänvisningar. Följande regler gäller vid salstenta:

Placering: Varje student skall placera sig där det finns en skrivning utlagd eller där 
tentamensvakten anvisar en plats. Det är inte tillåtet att flytta på skrivningarna.

Lämna skrivsalen: Det är förbjudet att lämna skrivningssalen tidigare än 30 minuter efter det 
att skrivningen börjat.

Försening: Studenter som kommer senare än 30 minuter till skrivningen får inte tentera om 
någon annan student lämnat skrivsalen. Försening innebär inte förlängd skrivtid för den 
student som kommit sent.

Personliga tillhörigheter: Ytterkläder och väskor placeras på plats angiven av 
skrivningsvakten.

Papper: Det är förbjudet att skriva på eget papper. De papper som får användas delas ut av 
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skrivningsvakten.

Hjälpmedel: Vid de tentor där hjälpmedel, så som lexikon, är tillåtna kontrollerar 
skrivningsvakten att det inte finns några anteckningar i böckerna.

Förbud att samtala: Det är förbjudet för de som skriver tentan att samtala efter det att 
skrivningen startat.

Toalettbesök: Studenter som tenterar tillåts att gå på toaletten en och en efter att besöket 
anmälts till tentamensvakten. Lista för toalettbesök förs vid varje tentamenstillfälle.

Identifiering: Vid inlämning av tentamen till skrivningsvakten skall giltig legitimation 
uppvisas. Studenten ska också skriva sin namnteckning på anvisat papper, vid inlämning.

Fusk: Studenter som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om hen visar upp och 
lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska erbjuda studenten möjlighet att byta ut 
det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar.  

___________________________________________________________________________

Muntlig tentamen:

Ett vanligt komplement till skriftlig examination av olika slag är muntlig tentamen. Detta gäller 
främst inom språkkurserna (Arabiska). På muntlig tentamen kan du i de flesta fall endast få 
godkänt eller icke godkänt. En muntlig tentamen görs enskilt med läraren.

Till en muntlig tentamen måste du göra en tentamensanmälan, på samma vis som till 
salstentamen (se ovan).
___________________________________________________________________________

Om plagiering:

Det är bra att plugga tillsammans med sina kurskamrater, men när det är dags att göra tentamen 
är det mycket viktigt att man gör den självständigt.

Det är inte tillåtet att plagiera det någon annan har skrivit, vare sig det är från en klasskamrat, 
från internet eller ur en bok. När du återberättar eller citerar vad en författare har skrivit måste 
du därför alltid vara noga med att referera, d.v.s. ange varifrån information kommer. Om det inte 
är ett direkt citat (vilket måste markeras med citattecken), ska du återge informationen med dina 
egna ord. För mer information om hur man refererar, se t.ex. avdelningens formaliakompendium 
”Formalia. Att referera” (kan laddas ner som pdf  på www.orient.su.se/mena eller hämtas på 
studentexpeditionen). 

Tänk också på att om du ger det du skrivit till någon annan kan du råka ut för att du själv blir 
plagierad, och då kan det vara mycket svårt att avgöra vem som plagierade vem.

Alla hemtentamen kontrolleras genom programmet Turnitin innan de lämnas till läraren för 
rättning. Turnitin är ett program som jämför tentor med varandra samt söker på internet efter 
likheter i andra dokument.

Att plagiera någon betraktas som fusk, och våra lärare har lång erfarenhet och är mycket 
uppmärksamma på plagiering. Enligt universitetets regler måste all misstanke om fusk anmälas 
till en så kallad disciplinnämnd, vilket i värsta fall kan leda till avstängning från Stockholms 
universitet.



Ytterligare information:

För ytterligare information om tentamensformer vid avdelningen för Mellanösternstudier, se 
kompendiet ”Formalia: Att tentera”, vilket kan laddas ner på www.orient.su.se/mena, eller 
hämtas i utskriven version på studentexpeditionen i Kräftriket 4. 

___________________________________________________________________________

Centrala riktlinjer:

För information om centrala riktlinjer från Stockholms universitet vad gäller examination, se 
regelboken, som finnes på: http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grund-och-
avancerad-niva

Relevanta delar av regelboken att läsa igenom kan vara:

- Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

- Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet

- Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

___________________________________________________________________________


	1. ABAG03 Framsida.pdf
	1. Kontaktuppgifter framsida
	2. Kontaktuppgifter
	3. Kursplan Framsida
	3.1. Kursplan ABAG03
	4. Framsida Litteraturlista
	4.1. Litteraturlista
	5. Kursöversikt
	6.1. MSA IV
	6.2 Texläsning
	6.3. Språkfärdighet
	6.4. Litteratur
	7. Info Tentamen

