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 Delkurser HP 

Termin 1 - Hösten • MSA I 7,5 
Arabiska med MENA I • MSA II 7,5 
GN - 30hp • Språkfärdighet I 7,5 
 • MENA:s tidiga historia och religioner  7,5 
   
   
Termin 2 - Våren • MSA III 10 
Arabiska med MENA II • Textläsning I 5 
GN - 30hp • Språkfärdighet II 7,5 
 • MENA:s moderna historia 7,5 
   
   
Termin 3 - Hösten • MSA IV 10 
Arabiska med MENA III • Textläsning II 5 
GN - 30hp • Språkfärdighet III 7,5 
 • MENA:s litteratur 7,5 
   
   
Termin 4 - Våren • Textläsning III 7,5 
Arabiska med MENA IV • MENA:s medier 7,5 
GN - 30hp • Språkfärdighet IV 7,5 
 • Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande 7,5 
   
   
Termin 5 - Hösten • Textanalys: Litterära texter 7,5 
Arabiska med MENA V • Textanalys: Sakprosa 7,5 
GN - 30hp   
 Valbar delkurs:   
 • MENA:s politik och ekonomi 15 
 • Praktik 15 
 • Fältstudie 15 
   
 Inom programmet:  
 • Utlandsstudier 30 
   
   
Termin 6 - Våren • Arabistik 7,5 
Arabiska med MENA kandidatkurs  • Teori och metod 7,5 
GN - 30hp • Examensarbete 15 
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Kursplan
för kurs på grundnivå

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV

Arabic with Middle Eastern and North African Studies IV

30.0 Högskolepoäng

30.0 ECTS credits

Kurskod: ABAG04

Gäller från: VT 2018

Fastställd: 2013-09-18

Ändrad: 2017-09-15

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 2013-09-18 och är senast reviderad 2017-09-15.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

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

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

AB01 Textläsning III 7.5

AB06 Språkfärdighet IV 7.5

AB04 Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande 7.5

AB07 Mellanöstern- och Nordafrikas medier 7.5

Kursens innehåll

Kursen innehåller fjärde terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier.
Inom denna kurs fördjupar studenten sina kunskaper i arabiska genom att läsa och analysera moderna
arabiska texter. Fördjupad övning ges även i att tala och skriva på modern standardarabiska.

Kursen innehåller även studier om Mellanöstern och Nordafrikas medielandskap  och grundläggande
medievetenskaplig teori och metod, samt en uppsatsförberedande delkurs i vilken studenten ges
grundläggande kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetodik samt ges övning i att skriva en
projektbeskrivning.

Kursen består av följande delkurser:

- Textläsning III, 7.5hp

Inom denna delkurs läser och analyserar studenten avancerad text på modern standardarabiska. Delkursen ger
övning i läsförståelse och ger kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext. Undervisning ges
även i viss grundläggande litteraturvetenskaplig teori och metod. Studenten kommer även att lära sig
grundläggande regler och system för transkribering av arabisk text, samt ges en grundläggande introduktion
till tekniker och principer för översättning.

- Språkfärdighet IV, 7.5hp
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Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten och består av övningar i att tala och
skriva avancerad arabiska. 

- Mellanöstern- och Nordafrikas medier, 7.5hp

Denna delkurs behandlar Mellanöstern och Nordafrikas medielandskap samt teorier och metoder inom
medieforskning allmänt och gentemot Mellanöstern och Nordafrika specifikt. 

- Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp

Denna delkurs ger en introduktion till centrala frågor inom vetenskapsteorin, en genomgång av grunderna
inom vetenskaplig metod, samt för källkritik och vikten av kritiskt tänkande. Studenten undervisas även i hur
man lägger upp en plan för en vetenskaplig studie och hur detta redovisas i en projektbeskrivning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Inom delkursen Textläsning III, 7.5hp:

• Självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter.
• Visa förmåga att genomföra en mindre analys av ett urval arabiska texter inom ett avgränsat
problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten och hur dessa kan belysas utifrån
befintlig teori. 
• Visa kunskap om författare, genre och kontext för utvalda arabiska texter. 
• Visa grundläggande kunskap om regler och system för transkribering av arabisk text. 
• Visa grundläggande kunskap om tekniker och principer för översättning.

Inom delkursen Språkfärdighet IV, 7.5hp

• Visa utökad förmåga att föra och förstå muntlig modern standardarabiska, jämfört med tidigare delkurser i
språkfärdighet.
• Visa utökad förmåga att skriva kortare texter på modern standardarabiska, jämfört med tidigare delkurser i
språkfärdighet.

Inom delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas medier, 7.5hp:

• Visa kunskap om grunderna inom medievetenskaplig metod och teori.
• Påvisa grundläggande kunskap om medielandskapet i Mellanöstern och Nordafrika. 
• Förhålla sig till olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och reflekterande
sätt. 
• Utföra en mindre analys av vald media genom att tillämpa åtminstone en medievetenskaplig metod och
genom att använda relevant teori.

Inom delkursen Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp: 

• Visa kunskap om vetenskapsteorins grundläggande frågor.
• Visa kunskap om forskningsmetodikens grundläggande element och om skillnaden mellan kvantitativa och
kvalitativa metoder. 
• Värdera en källa kritiskt och redogöra för källkritikens grunder. 
• Skriva en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte och frågeställning, samt en
genomgång av metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och begränsningar och
till studiens validitet och reliabilitet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen är obligatorisk. 

Undervisningen sker på det/de språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. 

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.

Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras enligt följande:

Delkursen Textläsning III, 7,5hp examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter i form av en
analysuppgift och en översättningsuppgift. Principerna för sammanvägning av de enskilda
examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. 

Mellanöstern- och Nordafrikas medier I, 7.5hp examineras genom en skriftlig examinationsuppgift.

Språkfärdighet IV, 7.5hp, examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, samt muntlig examination.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. 

För delkursen Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp, gäller följande:

Delkursen examineras genom en skriftlig projektbeskrivning och ett utkast till projektbeskrivning, en skriftlig
peer assessment på en annan students projektbeskrivning, samt en skriftlig self assessment på den egna
projektbeskrivningen. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av
betygskriterierna. 

Vid kurstillfällen som ges på svenska och engelska sker examination på engelska i de fall undervisning hålls
på engelska.

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.

b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D
= Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.

c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. 

d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser, 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. Gängse avrundningsregler tillämpas. 

På samtliga delkurser gäller att studenter som lämnar in en examinationsuppgift senare än vid ordinarie
inlämning endast kan erhålla betyg C-F. 

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.su.se/asia/mena
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Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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LITTERATURLISTA
ABAG04, Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- & 
Nordafrikastudier IV, 30hp, Vårterminen 2018

• Textläsning III, 7.5hp 

Blasim, Hassan, Irakiske Kristus, (i övers. av Jonathan Morén), 2015

al-Koni, Ibrahim, Stenblödning (i översättning av Marina Stagh), 2003

Kompendium med följande artiklar (laddas ned på kursens webbsida på Mondo):

Anell, Marie, ”Strävsamt sökande efter svårfångad ton” i Naqd. Tidskrift for Mellemøstens litteratur,
nummer 12, 2012, 25-34

Eksell, Kerstin, ”Introduktion: Översättningens paradox” i Naqd. Tidskrift for Mellemøstens litteratur,
nummer 12, 2012, 5-9

Hellspong, Lennart, Ledin, Per, ”Bruksprosa och skönlitteratur” i Vägar genom texten. Handbok i
brukstextanalys., Studentlitteratur 1997 14-19.

Morén, Jonathan, ”Och alla dessa starka kvinnor. Intervju med Hanan al-Shaykh.”, i Karavan,
nummer 4, 2012, s. 128-130

Månsson, A., Passage to a new wor(l)d: Exile and restoration in Mahmoud Darwish’s writings 1960-1995,
Uppsala: Uppsala Universitet. 2003. S. 14-18.

Nordlund, Anna, Varför litteraturvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter. Studentlitteratur, 2016,
42-56.

”Sinan Antoon: I think of  myself  as a global citizen”, intervju hämtad från ”The Electronic Intifada
”, 7 april 2010, https://electronicintifada.net/content/sinan-antoon-i-think-myself-global-citizen/
8760, hämtat: 2016-11-04

Starkey, Paul: ”Review The Corpse Washer by Sinan Antoon” i Banipal 49.

Stehli – Werbeck,Ulrike, ”The Poet of  the Arabic Short Story: Zakariyya Tamir” i Neuwirth, A.,
Pflitsch A. & Winckler, B, Arabic Literature, Postmodern Perspectives, London Saqi, 2010, s. 220-230



Textkompendium med följande innehåll (laddas ned på kursens webbsida på Mondo):

Sinān Anṭūn: Waḥdahā šajarat al-rummān (16-22)

Darwīš M. Ilā ummi (två sidor)

Darwīš M. / Biṭāqat huwīya (tre sidor).

al- Šayȟ Ḥanān, al-Sajjāda al-‘ajāmīya (29-34)

Tāmir, Z.al-Numūr fi-l-yawm al-ʿāšir (s.75-80)

”Bayān al-jarīma. Hakadha qataltu Shahrazād” ur Jumāna Haddād, Hakadha qataltu Shahrazād.
I‛tirafāt imra’ ‛arabīya ghāḍiba, 2012, (8 sidor)

”Taḥyā al-lugha al-‛arabiyya … wa-yasquṭ al-mu’allif  ” och ”Ḥurrīyat al-ta‘bīr” ur Nariman Naili al-
Warraki: Building Arabic Vocabulary through Reading, AUC Press, 2013, 1 samt 20-21

Tidningstexter

Studenten ska även ta del av innehållet i del 3 (Formalia - att transkribera) och del 5 (Formalia - att
översätta) i avdelningens formaliasserie. Laddas ned som PDF på Avdelningens hemsida eller hämtas i
utskrivet format på Studentexpeditionen, Kräftriket 4a.

• Språkfärdighet IV, 7.5hp 

Bok (fusḥa):

Shukri B.Abed: Focus on Contemporary Arabic, Yale University Press, New Haven and London, 
2007, ISBN-13: 978-0-300-10948-1
ISBN-10:0-300-10948-2

Bok och material om arabiska dialekter:

- Ljudmaterial i språkstudion (17 texter på följande dialekter (välj en av dem): irakisk, egyptisk, 
libanesisk och tunisisk). 

- En av följande böcker enligt den dialekt du väljer:
Matthew Aldrich, Egyptian Colloquial Arabic Vocabulary, Lingualism, 2015 (Kindle eller vanlig 
bok). (OBS! Följande sektioner ingår: Pronunciation, 51 t.o.m 54, 57. Resten av boken är 
fakultativ).

Matthew Aldrich, Levantine Colloquial Arabic Vocabulary, Lingualism, 2015 (Kindle eller vanlig 
bok). (OBS! Följande sektioner ingår: Pronunciation, 50, 51, 53, 56, 57. Resten av boken 
är fakultativ).

Matthew Aldrich, Tunisian Colloquial Arabic Vocabulary, Lingualism, 2015 (Kindle eller vanlig 
bok). (OBS! Följande sektioner ingår: Pronunciation, 50, 51, 53, 56, 57. Resten av boken 
är fakultativ).



Yasin M. Alkalesi, Modern Iraqi Arabic, Georgetown University, 2006. (OBS! Följande 
sektioner ingår: Lesson 1, lesson 2, lesson 4, lesson 8. Resten av boken är fakultativ).

Digitalt material:

- ClilStore: 
http://multidict.net/clilstore/

- Online arabiska tidskrifter (engelsk version tillgänglig genom samma webbsida):
http://aawsat.com    ( طسوألا قرشلا ةديرج )
http://www.ahram.org.eg      ( مارهألا ةديرج )  OBS! den engelska versionen heter al-Ahram Weekly

http://www.annahar.com     ( راهنلا ةديرج )

Filmer och annat audiovisuellt material:
- Information ges av läraren under terminen

• Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande, 7.5hp 

Blaikie, Norman,. Designing Social Research. (2nd ed) Cambridge: Polity Press. 2009. (298s). ISBN: 
9780745643380

Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. (4:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 2011. (149s) ISBN: 9789144068688

Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare. (2:a upplagan). Malmö: Liber. 2007. (184s). ISBN: 
9789147086511

Utöver denna litteratur ska studenten läsa litteratur som är relevant för projektbeskrivningen och 
som täcker in relevant teori och metod samt ger en översikt över tidigare forskning och 
tillgänglig empiri. Studenten väljer själv litteratur, men kan få vägledning av kursansvarig.

Studenten ska även läsa del 4 i avdelningens formaliasserie: 4. Formalia - att skriva uppsats. som 
kan laddas ned på avledningens hemsida: www..su.se/asia/mena/studentinformation/
stöddokument

• Mellanöstern- och Nordafrikas medier, 7.5hp 

Böcker

Ekström, Mats (Red.) 2008. Mediernas språk. Malmö: Liber. (180s) ISBN: 9789147087860

Mellor, N., Rinnawi, K., Ayish, M. & Dajani, N. 2011. Arab media. Cambridge and Malden: Polity 
Press. (173s) ISBN 978-0745645353

Litteratur som laddas ned på Stockholms Universitets bibliotek (om länk uppges används denna)

Abdelmoez, Joel W. 2017a. “Is it a revolution or a coup? Scandinavian media representations of  
the ousting of  Egyptian president Mohamed Morsy.” Journal of  Applied Journalism and Media 
Studies, s. 109-131 (publiceras på Mondo).



Abdelmoez, Joel W. 2017b. “Muskler, Mustascher och Machomän: Preliminära tankar om 
maskulinitet i Egyptisk media.” Orientaliska Studier, s. 5-19 (publiceras på Mondo)

Armbrust, Walter. 2000. “Introduction.” ur Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture in 
the Middle East and Beyond redigerad av W. Armbrust. Berkeley: University of  California Press, s. 
1-31.

Barkho, Leon. 2008. “The discursive and social power of  news discourse – the case of  Aljazeera 
in comparison and parallel with the BBC and CNN.” Studies in Language & Capitalism, s. 111-159. 

Chandler, Daniel. 2014. “D.I.Y. Semiotic Analysis: Advice to my Own Students.” Semiotics for 
Beginners, digital resurs: http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/ 

Cottle, Simon. 2011. “Media And The Arab Uprisings of  2011: Research Notes.” Journalism, s. 
647-659.

Fiske, John. 2010 eller 1990. “Introduction: What is Communication? Communication Theory” 
ur Introduction to Communication Studies av J. Fiske. New York: Routledge, s. 1-21.

Mellor, Noha. 2013. “Countering cultural hegemony: Audience research in the Arab world.” 
Journal of  Arab & Muslim Media Research, s. 201-216.

Potter, W. James. 2013. “Review of  Literature on Media Literacy.” Sociology Compass, s. 417-435.

Riegert, Kristina. 2015. ”Understanding Popular Arab Bloggers: From Public Spheres to Cultural 
Citizens.” International Journal of  Communication, s. 458–477.

Sakr, Naomi. 2004. “Women-Media Interaction in the Middle East: An Introductory Overview” 
ur Women and Media in the Middle East: Power through Self-Expression redigerad av N. Sakr. London: 
I.B. Tauris, s. 1-14.

Valassopoulos, Anastasia & Mostafa, Dalia Said. 2014. “Popular Protest Music and the 2011 
Egyptian Revolution.” Popular Music and Society, s. 638-659.

Utöver litteraturen ovan ska studenten läsa minst 50 sidor medietext (inklusive foton). En del av 
dessa kommer att väljas ut av läraren. De övriga sidorna ska utgöra det empiriska materialet för 
studentens examinationsuppgift. 
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Textläsning III, 7.5hp

ABAG04 Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier IV, GN, 30hp, 
VT2018

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

________________________________________________________________________________________________________

Kursbeskrivning:

Delkursen Textläsning 3 består av fyra moment:

1. Moderna skönlitterära texter: i denna del av kursen kommer studenterna att läsa ca 25 sidor 
modern arabisk text samt några referenser på engelska om de aktuella texterna. I samband med 
lektionerna läser studenterna texterna och översätter dem (muntligt). Läraren kommenterar och 
diskuterar texternas semantiska, tematiska och litterära aspekter med studenterna. Studenterna ska 
också läsa ett skönlitterärt verk i översättning.

2. Media och andra texter: denna del av kursen syftar till att fördjupa och bredda förmågan till 
studium och analys av nutida arabiska massmedietexter och sakprosa (cirka 15 sidor).

3. Översättning av skönlitterär text och sakprosa: Varje student kommer att av läraren få sig tilldelad 
en text ur det material som gås igenom under kursen. Studenten ska så under kursens gång göra en 
läsvärd och kommenterad översättning till svenska (alternativt engelska) av textavsnittet. 
Översättningen ska kommenteras, det vill säga översättarens val och eventuella svårigheter ska 
diskuteras i kommentarer till översättningen. Översättningen lämnas in till läraren men ska också 
redovisas och diskuteras i samband med två översättningsseminarier i slutet av kursen. Vi kommer 
också att få besök av Jonathan Morén, översättare och lektor i arabiska vid Uppsala universitet.

4. Transkribering: Studenterna kommer att tillägna sig de grundläggande verktygen för transkribering 
och de ska också transkribera en kortare text som lämnas in till läraren.

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter

• Visa förmåga att genomföra en mindre analys av ett urval arabiska texter 
inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten 
och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori.

• Visa kunskap om författare, genre och kontext för utvalda arabiska texter.



• Visa grundläggande kunskap om regler och system för transkribering av 
arabisk text. 

• Visa grundläggande kunskap om tekniker och principer för översättning.

_____________________________________________________________________________

Lektionsplanering: Moderna skönlitterära texter

Lektion 1
Transkribering
Darwīš M. / Ilā ummi och Biṭāqat huwīya

Att läsa: Darwīš M. / Ilā ummi och Biṭāqat huwīya
Månsson, A. (2003), Passage to a new wor(l)d: Exile and restoration in Mahmoud Darwish’s writings 
1960-1995,  Uppsala, Uppsala Universitet, p. 14-18.

Lektion 2  
Att läsa skönlitterära texter (introduktion)
Tāmir, Z. al-Numūr fi-l-yawm al-ʿāšir	(s.75-77)

Att läsa: Tāmir, Z. al-Numūr fi-l-yawm al-ʿāšir, 75-77
Stehli – Werbeck,Ulrike, ”The Poet of  the Arabic Short Story: Zakariyya Tamir” i Neuwirth, A., 
Pflitsch A. & Winckler, B, Arabic Literature, Postmodern Perspectives, London Saqi, 2010, s. 220-230.
Nordlund, Anna, Varför litteraturvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter. Studentlitteratur, 2016, 
42-56.

Lektion 3
Tāmir, Z. al-Numūr fi-l-yawm al-ʿāšir	(s.78-80)

Lektion 4
Inlämning av transkriptionsuppgiften. 
al- Šayȟ Ḥanān, al-Sajjāda al-‘ajāmīya (29-31)

Att läsa: 
al- Šayȟ Ḥanān, al-Sajjāda al-‘ajāmīya
Morén, Jonathan: ”Och alla dessa starka kvinnor. Intervju med Hanan al-Shaykh.”
Lektion 5 
al- Šayȟ Ḥanān, al-Sajjāda al-‘ajāmīya (32-34)

Lektion 6 
Sinān Anṭūn: Waḥdahā šajarat al-rummān (16-22)
Att läsa:
Sinān Anṭūn: Waḥdahā šajarat al-rummān (16-22)
Starkey, Paul: ”Review The Corpse Washer by Sinan Antoon.”
”Sinan Antoon: I think of  myself  as a global citizen.”

Lektion 7
Sinān Anṭūn: Waḥdahā šajarat al-rummān (16-22)



Lektion 8 
Gästföreläsning: Jonathan Morén

Lektionsplanering: Sakprosa och mediatexter

Lektion 9:
”Taḥyā al-lugha al-‛arabiyya … wa-yasquṭ al-mu’allif ” och ”Ḥurrīyat al-ta‘bīr” ur Nariman Naili al-
Warraki:  Building Arabic Vocabulary through Reading, AUC Press, 1 samt 20-21.

Att läsa:
”Taḥyā al-lugha al-‛arabiyya … wa-yasquṭ al-mu’allif ” och ”Ḥurrīyat al-ta‘bīr”
 Hellspong, Lennart, Ledin, Per, ”Bruksprosa och skönlitteratur” 

Lektion 10: 
Jumāna Ḥaddād, Hakadha qataltu Shahrazād. I‛tirafāt imra’ ‛arabīya ghāḍiba, 

Att läsa:
Jumāna Ḥaddād, Hakadha qataltu Shahrazād. I‛tirafāt imra’ ‛arabīya ghāḍiba, sid. 181- 183

Lektion 11:
Jumāna Ḥaddād, Hakadha qataltu Shahrazād. I‛tirafāt imra’ ‛arabīya   ghāḍiba,

Att läsa:
Jumāna Ḥaddād, Hakadha qataltu Shahrazād. I‛tirafāt imra’ ‛arabīya ghāḍiba, ssid. 184- 188

Lektion 12:
Tidningstexter

Lektion 13:  
Översättarseminarium

Lektion 14:
Översättarseminarium

_____________________________________________________________________________
Kurslitteratur:

Välj ett av dessa bägge skönlitterära verk att läsa i översättning:

Hassan Blasim, Irakiske Kristus, (i övers. av Jonathan Morén), 2015 – Hassan Blasim är irakier och 
lever för närvarande i Finland. Han har blivit mycket uppmärksammad och även prisbelönad för sina 
texter som till en början gavs ut via Internet. Irakiske Kristus är en samling ofta ganska skruvade 
noveller om situationen i Irak och om situationen för irakier i exil. 

Ibrahim al-Koni, Stenblödning (i översättning av Marina Stagh), 2003 – Ibrahim al-Koni född 1944 är 
ättling till tuaregernas nomadgrupp (kallade ”det blåa folket” på grund av att männen täcker sitt 
ansikte med en blå slöja) i Libyen. Romanen Stenblödning är en mycket vacker och poetisk skildring av 
en mans vandringar i öknen.



Kompendium med följande artiklar (laddas ned på kursens webbsida på Mondo):

Anell, Marie, ”Strävsamt sökande efter svårfångad ton” i Naqd. Tidskrift for Mellemøstens litteratur, 
nummer 12, 2012, 25-34

Eksell, Kerstin, ”Introduktion: Översättningens paradox” i Naqd. Tidskrift for Mellemøstens litteratur, 
nummer 12, 2012, 5-9

Hellspong, Lennart, Ledin, Per, ”Bruksprosa och skönlitteratur” i Vägar genom texten. Handbok i 
brukstextanalys., Studentlitteratur 1997 14-19.

Morén, Jonathan, ”Och alla dessa starka kvinnor. Intervju med Hanan al-Shaykh.”, i Karavan, 
nummer 4,  2012, s. 128-130

Månsson, A., Passage to a new wor(l)d: Exile and restoration in Mahmoud Darwish’s writings 1960-1995,  
Uppsala: Uppsala Universitet. 2003. S. 14-18.

Nordlund, Anna, Varför litteraturvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter. Studentlitteratur, 2016, 
42-56.

”Sinan Antoon: I think of  myself  as a global citizen”, intervju hämtad från ”The Electronic Intifada 
”, 7 april 2010, https://electronicintifada.net/content/sinan-antoon-i-think-myself-global-citizen/
8760, hämtat: 2016-11-04

Starkey, Paul: ”Review The Corpse Washer by Sinan Antoon” i Banipal 49.

Stehli – Werbeck,Ulrike, ”The Poet of  the Arabic Short Story: Zakariyya Tamir” i Neuwirth, A., 
Pflitsch A. & Winckler, B, Arabic Literature, Postmodern Perspectives, London Saqi, 2010, s. 220-230

Textkompendium med följande innehåll (laddas ned på kursens webbsida på Mondo):

Sinān Anṭūn: Waḥdahā šajarat al-rummān (16-22)
Darwīš M. Ilā ummi (två sidor)
Darwīš M. / Biṭāqat huwīya (tre sidor).
al- Šayȟ Ḥanān, al-Sajjāda al-‘ajāmīya (29-34)
Tāmir, Z.al-Numūr fi-l-yawm al-ʿāšir  (s.75-80) 
”Bayān al-jarīma. Hakadha qataltu Shahrazād” ur Jumāna Haddād, Hakadha qataltu Shahrazād. 
I‛tirafāt imra’ ‛arabīya ghāḍiba, 2012, [8 sidor]
”Taḥyā al-lugha al-‛arabiyya … wa-yasquṭ al-mu’allif ” och ”Ḥurrīyat al-ta‘bīr” ur Nariman Naili al-
Warraki:  Building Arabic Vocabulary through Reading, AUC Press, 2013, 1 samt 20-21
Tidningstexter

Studenten ska även ta del av innehållet i del 3 (Formalia - att transkribera) och del 5 (Formalia - att 
översätta) i avdelningens formaliasserie. Laddas ned som PDF på Avdelningens hemsida eller hämtas i 
utskrivet format på Studentexpeditionen, Kräftriket 4a.



_____________________________________________________________________________

Referenslitteratur (OBS ej obligatorisk läsning)

Arabisk litteratur:

Badawi, M.M. (1993) A Short History of  Modern Arabic Literature, Oxford, Clarendon Press. 

Badawi, M. M. (1993), The Cambridge History of  Modern Arabic Literature, Cambrige, cambridge 
University Press.

Stagh, Marina (1996) Modern arabisk prosa, Lund, Bibliotekstjänst. 

_____________________________________________________________________________

Examenationsform:

Delkursen Textläsning III examineras skriftligt.

Examinationen består av två delar. 

Dels ska studenten skriva en analysuppgift på 5-6 sidor som kommer att delas ut av läraren i 
samband med det sista lektionstillfället. Denna del av examinationen betygsätts med betygsskalan A-
F.

Den andra delen av den skriftliga examinationen består av översättning till svenska (alternativt 
engelska) av ett av läraren fastställt textavsnitt hämtat ur de texter som vi gått igenom under kursen. 
Översättningen ska inlämnas till läraren och även diskuteras i samband med två examinatoriska 
seminarier.  Denna del av den skriftliga examinationen i vilken också ingår ett aktivt deltagande i 
seminariet betygsätts med betygsskalan U/G.

För att få godkänt på kursen ska studenten även genomföra och lämna in en transkriptionsuppgift.  

Den skriftliga tentamen (analysuppgift):

Inlämning: 15/4, senast kl. 23:59
Sen inlämning: 20/5, senast kl. 23:59

På delkursen Textläsning 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 11 lektioner
70-79% närvaro motsvarar 10 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 närvarokravet igen. 

_____________________________________________________________________________

Betygskriterier:

A Studenten har visat mycket god förmåga att genomföra en mindre analys av ett urval arabiska 
texter inom ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten 
och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori och i denna visat stor förmåga till kreativt, 
kritiskt och originellt tänkande. Studenten har vidare visat mycket god förmåga att självständigt 
läsa, förstå och översätta moderna arabiska texter och har visat på  kunskap om författare, genre och 
kontext för utvalda arabiska texter. Studenten har även visat grundläggande kunskap om regler och 
system för transkribering av arabisk text samt tekniker och principer för översättning. 

Studenten har lämnat in den skriftliga examinationen i tid. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro.

B Studenten har visat god förmåga att genomföra en mindre analys av ett urval arabiska texter inom 
ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten och hur dessa 
kan belysas utifrån befintlig teori och i denna visat förmåga till kreativt och kritiskt tänkande. 
Studenten har vidare visat god förmåga att självständigt läsa, förstå och översätta moderna arabiska 
texter och har visat på  kunskap om författare, genre och kontext för utvalda arabiska texter. 
Studenten har även visat grundläggande kunskap om regler och system för transkribering av arabisk 
text samt tekniker och principer för översättning. 

Studenten har lämnat in den skriftliga examinationen i tid. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro.

C Studenten har visat förmåga att genomföra en mindre analys av ett urval arabiska texter inom 
ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten och hur 
dessa kan belysas utifrån befintlig teori och i denna visat förmåga till kritiskt tänkande. 
Studenten har vidare visat förmåga att självständigt läsa, förstå och översätta moderna   arabiska 
texter och har visat på  kunskap om författare, genre och kontext för utvalda arabiska texter. 
Studenten har även visat grundläggande kunskap om regler och system för transkribering av 
arabisk text samt tekniker och principer för översättning. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.

D Studenten har visat förmåga att genomföra en mindre analys av ett urval arabiska texter inom 
ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten och hur 



dessa kan belysas utifrån befintlig teori. Studenten har vidare visat förmåga att självständigt läsa, 
förstå och översätta moderna arabiska texter och har visat på kunskap om författare, genre och 
kontext för utvalda arabiska texter. Studenten har även visat grundläggande kunskap om regler 
och system för transkribering av arabisk text samt tekniker och principer för översättning. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro.

E Studenten har visat förmåga att genomföra en mindre analys av ett urval arabiska texter inom 
ett avgränsat problemområde, inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten och hur 
dessa kan belysas utifrån befintlig teori. Studenten har vidare visat förmåga att självständigt läsa, 
förstå och översätta moderna arabiska texter och har visat på kunskap om författare, genre och 
kontext för utvalda arabiska texter. Studenten har även visat grundläggande kunskap om regler 
och system för transkribering av arabisk text samt tekniker och principer för översättning. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro.
Vissa missuppfattningar finns, men inte så allvarliga att hon/han skall underkännas.

FX Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E.

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E.

_______

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

_____________________________________________________________________________



Språkfärdighet IV, 7,5hp
ABAG04 ARABISKA MED INRIKTNING MOT MELLANÖSTERN- OCH 
NORDAFRIKASTUDIER IV, GN, 30hp, VT2017

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

_____________________________________________________________________________

Delkursbeskrivning:

Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten och består av övningar i att 
tala och skriva avancerad Modern Standard arabiska samt en arabisk dialekt (som studenten väljer 
själv mellan olika tillgängliga dialekter). Till varje lektion förväntas studenterna förberedda sig 
genom att läsa och lyssna på texterna i boken enligt lektionsplaneringen samt lära sig ordförrådet. 

Delkursen innehåller också en kort översik av arabiska dialekter, material på dialekt i språkstudion, 
övningar med material från Internet samt filmvisning. Delkursen examineras genom fyra 
obligatoriska skrivuppgifter som lämnas in under terminen. Läraren rätter dem och går igenom 
dem på lektionerna. Delkursen examineras också genom en muntlig tenta som gäller 
dialektmaterialet i språkstudion.

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• Visa utökad förmåga att föra och förstå muntlig modern standardarabiska, jämfört med tidigare delkurser 

i språkfärdighet.
• Visa utökad förmåga att skriva kortare texter på modern standardarabiska, 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.orient.su.se/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.

Programmet gäller Focus on Contemporary Arabic (Shukri, Abed B.), extra material ges av läraren samt 
materialet på dialekt i språkstudion och i en bok om dialekt.

OBS! 
1. Du förväntas skaffa boken innan kursens start
2. Du förväntas anmäla dig i språkstudion och använda det ljudmaterial på den dialekt som 
du väljer. 



Lektion 1
- Presentation av programmet
Genomgång av Focus on Contemporary Arabic: Chapter 1 (Autobiography): Segments 1, 2, 4 och 5. Lär 
dig ordlistan: Terminology, p.11-13.

Uppgifter till nästa gång : 

Skrivuppgift 1
Skriv på arabiska minst 10 meningar om din autobiography. Inlämning på mejl eller papper en 
dag innan nästa lektion (Lektion 2), senast kl.10.00.
OBS: 20 meningar vid  inlämning i slutet av terminen.
OBS! Utöver skrivuppgiften (på fusḥa), har du möjlighet att skriva samma text på dialekt.

Lektion 2
- Diktamen: Terminology, p.11-13.
- Kommentarer och övningar om skrivuppgift 1

Uppgifter till nästa gång : 
Focus on Contemporary Arabic: Chapter 16 (The Arab Media): Segments 3, 4, 6, 8 och 9. Lär dig 
ordlistan: Terminology, p.203-204. (+lärarens ordlista)

Lektion 3
Genomgång av Focus on Contemporary Arabic: Chapter 16 (The Arab Media): Segments 3, 4, 6, 8 och 9. 
Terminology, p.203-204. (+lärarens ordlista)

Uppgifter till nästa gång : 

Skrivuppgift 2
Välj ett av de två ämnen:
1- Skriv på arabiska minst 10 meningar om din syn på hur media fungerar i Sverige generellt, eller i 
ett annat land som du känner.
eller
2- Gå på en av följande arabiska tidskrifter och sammanfatta (med minst 10 meningar) en kort 
artikel (OBS! det är möjligt att välja en artikel ur den engelska versionen av webbsidan (klicka på 
English) och sammanfatta den på arabiska):

http://aawsat.com/    ( طسوألا قرشلا ةديرج )
http://www.ahram.org.eg/      ( مارهألا ةديرج )  OBS! den engelska versionen heter al-Ahram Weekly

http://www.annahar.com/     ( راهنلا ةديرج )

Inlämning på mejl eller papper en dag innan nästa lektion (Lektion 4), senast kl.10.00.
OBS: 20 meningar vid  inlämning i slutet av terminen.

Lektion 4
-Diktamen: Terminology, p.203-204. (+lärarens ordlista)
- Kommentarer och övningar om Skrivuppgift  2

Uppgifter till nästa gång : 
Focus on Contemporary Arabic: Chapter 18 (My life in America): Segments 1, 2, 3 och 5.
Lär dig ordlistan: Terminology,  p.234-235.



Lektion 5
Genomgång av Focus on Contemporary Arabic: Chapter 18 (My life in America): Segments 1, 2, 3 och 5. 
Terminology,  p.234-235.

Uppgifter till nästa gång : 
Läs materialet från CLILStore (ges av läraren+ordlista) 

Lektion 6
- Diktamen: Terminology,  p.234-235 + lärarens ordlista
- Genomgång av materialet från CLILStore

Uppgifter till Lektion 7: 
Focus on Contemporary Arabic: Chapter 10 (The Arabic Language and its Dialects): Segments 1, 2, 3 
och 6. Lär dig ordlistan: Terminology, p.124-127.

Skrivuppgift 3
Välj ett av de två ämnen och skriv minst 10 meningar på arabiska:
1- Skriv om vad du tycker om integrationspolitik i Sverige. Hur ser den ut ? Hur kan den vara 
bättre ? 
eller
2- Om du själv är utländsk eller har varit utländsk i ett annat land, hur upplever du (eller har du 
upplevt) livet i ett främmande kultur ?

Inlämning på mejl eller papper en dag innan nästa lektion (Lektion 7), senast kl.10.00.
OBS: 20 meningar vid  inlämning i slutet av terminen.

Lektion 7
- Diktamen: Terminology,  p.234-235 + lärarens ordlista
- Kommentarer och övningar om Skrivuppgift  3
- Genomgång av Focus on Contemporary Arabic: Chapter 10 (The Arabic Language and its Dialects): 
Segments 1, 2, 3 och 6. Terminology, p.124-127.

Uppgifter till Lektion 8: 
Läs och lyssna på materialet 1 på dialekt (ges av läraren)

Skrivuppgift 4
Välj ett av de två ämnen och skriv minst 10 meningar på arabiska:
1. Skriv om vad du tycker om att det finns två språkvarianter på arabiska (fuṣḥā och ʿāmiyya), hur 
upplever du denna situation som student i arabiska ? Vad tycker du om möjligheten att ha en kurs på 
ʿāmiyya ? från vilken nivå skulle det vara rimligt att ha kursen ? ...
eller
2. Titta på en arabisk film på dialekt (information om arabiska filmer ges av läraren), och 
sammanfatta filmen på arabiska eller kommentera den.

Inlämning på mejl eller papper efter två veckor, en dag innan Lektion 9, senast kl.10.00.
OBS: 20 meningar vid  inlämning i slutet av terminen.

Lektion 8
- Diktamen: Terminology, p.124-127.
- Kort översikt av arabiska dialekter. Genomgång av material 1 på dialekt.



Uppgifter till nästa gång : 
Läs och lyssna på material 2 på dialekt (ges av läraren)

Lektion 9
- Diktamen: Terminology, p.124-127.
- Kommentarer och övningar om Skrivuppgift 4
- Genomgång av materialet 2 på dialekt

Uppgifter till Lektion 10: 
- Läs materialet från CLILStore eller ett annat material (ges av läraren)

Lektion 10
Genomgång av materialet från CLILStore eller annat

_____________________________________________________________________________

Kurslitteratur:

Bok (fusḥa):
- Shukri B. Abed, Focus on Contemporary Arabic, Yale University Press, 2006 eller 2007.

Bok och material om arabiska dialekter:
- Ljudmaterial i språkstudion (17 texter på följande dialekter (välj en av dem): irakisk, egyptisk, 
libanesisk och tunisisk). 

- En av följande böcker enligt den dialekt du väljer:
Matthew Aldrich, Egyptian Colloquial Arabic Vocabulary, Lingualism, 2015 (Kindle eller vanlig bok). 
(OBS! Följande sektioner ingår: Pronunciation, 51 t.o.m 54, 57. Resten av boken är 
fakultativ).
Matthew Aldrich, Levantine Colloquial Arabic Vocabulary, Lingualism, 2015 (Kindle eller vanlig 
bok). (OBS! Följande sektioner ingår: Pronunciation, 50, 51, 53, 56, 57. Resten av boken är 
fakultativ).
Matthew Aldrich, Tunisian Colloquial Arabic Vocabulary, Lingualism, 2015 (Kindle eller vanlig bok). 
(OBS! Följande sektioner ingår: Pronunciation, 50, 51, 53, 56, 57. Resten av boken är 
fakultativ).
Yasin M. Alkalesi, Modern Iraqi Arabic, Georgetown University, 2006. (OBS! Följande sektioner 
ingår: Lesson 1, lesson 2, lesson 4, lesson 8. Resten av boken är fakultativ).

Digitalt material:
- ClilStore: 
http://multidict.net/clilstore/

- Online arabiska tidskrifter (engelsk version tillgänglig genom samma webbsida):
http://aawsat.com    ( طسوألا قرشلا ةديرج )
http://www.ahram.org.eg      ( مارهألا ةديرج )  OBS! den engelska versionen heter al-Ahram Weekly

http://www.annahar.com     ( راهنلا ةديرج )

Filmer och annat audiovisuellt material:
- Information ges av läraren under terminen



_____________________________________________________________________________

Examinationsform:

Språkfärdighet IV examineras genom en skriftlig tentamen som består av fyra skrivuppgifter som 
lämnas in kontinuerligt under terminens gång, samt en muntlig tentamen. Den muntliga tentan 
betygsätts med G/U. Betyg på delkursen sätts som ett genomsnitt av de fyra skriftliga uppgifterna. 
För godkänt betyg på delkursen måste du få godkänt betyg på alla fyra skrivuppgifter, samt på den 
muntliga tentan. 

Inlämning av skriftliga uppgifter: se schemat i TimeEdit.
Sen Inlämning: 13/4, senast kl. 23:59

Muntlig tentamen: 20/4
Omtentamen, muntlig tenta: 18/5

På delkursen Språkfärdighet 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 minst 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 utökad förmåga att föra och förstå muntlig modern standardarabiska, jämfört med 
tidigare delkurser i språkfärdighet. Studenten har även visat utökad förmåga att skriva kortare texter på 
modern standardarabiska, jämfört med tidigare delkurser i språkfärdighet.

Studenten har genomfört den muntliga tentamen med godkänt betyg, samt de skriftliga tentamina 
med godkänt betyg på samtliga och totalt minst 93% rätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro. 

B Studenten har visat utökad förmåga att föra och förstå muntlig modern standardarabiska, jämfört med 



tidigare delkurser i språkfärdighet. Studenten har även visat utökad förmåga att skriva kortare texter på 
modern standardarabiska, jämfört med tidigare delkurser i språkfärdighet..

Studenten har genomfört den muntliga tentamen med godkänt betyg, samt de skriftliga tentamina 
med godkänt betyg på samtliga och totalt minst 85% rätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro. 

C Studenten har visat utökad förmåga att föra och förstå muntlig modern standardarabiska, jämfört med 
tidigare delkurser i språkfärdighet. Studenten har även visat utökad förmåga att skriva kortare texter på 
modern standardarabiska, jämfört med tidigare delkurser i språkfärdighet.

Studenten har genomfört den muntliga tentamen med godkänt betyg, samt de skriftliga tentamina 
med godkänt betyg på samtliga och totalt minst 77% rätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro. 

D Studenten har visat utökad förmåga att föra och förstå muntlig modern standardarabiska, jämfört med 
tidigare delkurser i språkfärdighet. Studenten har även visat utökad förmåga att skriva kortare texter på 
modern standardarabiska, jämfört med tidigare delkurser i språkfärdighet.

Studenten har genomfört den muntliga tentamen med godkänt betyg, samt de skriftliga tentamina 
med godkänt betyg på samtliga och totalt minst 69% rätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro. 

E Studenten har visat utökad förmåga att föra och förstå muntlig modern standardarabiska, jämfört med 
tidigare delkurser i språkfärdighet. Studenten har även visat utökad förmåga att skriva kortare texter på 
modern standardarabiska, jämfört med tidigare delkurser i språkfärdighet.

Studenten har genomfört den muntliga tentamen med godkänt betyg, samt de skriftliga tentamina 
med godkänt betyg på samtliga och totalt 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 de skriftliga 
tentamina med underkänt betyg på en eller flera av dessa, och/eller, totalt mindre än 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 de skriftliga 
tentamina med underkänt betyg på en eller flera av dessa, och/eller, totalt mindre än 50% rätt.
_______

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



 
Vetenskapsteori. forskningsmetodik och kritiskt 
tänkande, 7.5hp

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- & Nordafrikastudier IV, GN, 
30hp, VT2018

Kursansvarig och lärare: Joel W. Abdelmoez [jw.abdelmoez@su.se]
Lärare: Joel W. Abdelmoez
Examinator: Joel W. Abdelmoez
_____________________________________________________________________________

Kursbeskrivning:

Inom ramen för Mellanöstern och Nordafrikastudier har du redan bekantat dig med ämnen som 
historia, statsvetenskap, litteraturvetenskap, religionshistoria, antropologi osv och har fått en inblick i 
vilka metoder och teorier som premieras inom dessa skilda discipliner. Syftet med denna delkurs är 
att ge en introduktion till de vetenskapliga spörsmål som alla dessa discipliner har gemensamt. De 
vetenskapliga idéer och regler som styr vårt akademiska arbete. Kursen syftar också till att ge dig en 
inblick i några av de vanligaste metoderna inom vetenskapligt arbete.

Kursen kommer att bygga på tre huvudteman: vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritisk 
tänkande. Inom ramen för vetenskapsteori ställer vi oss frågan om det finns en sann ”verklighet” 
oberoende av vår kunskap om den (ontologi) och om vad vi kan veta om denna ”verklighet” och 
hur (epistemologi). All vetenskap måste ta ställning till dessa centrala frågor.

Inom forskningsmetodik blir vi mer praktiska. Här funderar vi kring hur man bäst kan besvara den 
frågeställning som satts upp för en studie. Vi kommer att diskutera fördelar och nackdelar med  
olika kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi kommer också att diskutera hur man ska lägga upp en 
studie och hur man undviker de vanligaste misstagen. 

Kritiskt tänkande är en central del av det akademiska arbetet. Inom historia har man utvecklat 
källkritiken för att bedöma trovärdigheten hos en källa, men alla discipliner måste vara försiktiga 
när de väljer källor. Det handlar om att göra en bedömning av varje källas trovärdighet. Egentligen 
gör vi samma sak i det vardagliga livet. Ingen psykiskt frisk människa kan vara helt okritisk till sin 
omgivning. 

Inom ramen för denna kurs kommer du också att få lära dig att skriva en projektbeskrivning. Innan 
man kan sätta igång med en vetenskaplig undersökning måste man göra upp en plan för hur denna 
ska gå till. Ibland måste man få sin studie godkänd av en uppdragsgivare, ibland måste man söka 
om finansiering, men framförallt handlar det om att strukturera upp sina idéer. 



Kursen examineras genom att du skriver en projektbeskrivning inför den kandidatuppsats du ska 
skriva nästa år. Projektbeskrivning ska innehålla en problemformulering, syfte och frågeställning, 
metod, teori och material och du ska ha tagit hänsyn till potentiella brister och begränsningar samt 
till studiens validitet och reliabilitet. Det är viktigt att ta ställning till dessa frågor så tidigt som 
möjligt, för att därmed undvika problem längre fram i uppsatsprocessen. 

Kursen bygger på både föreläsningar och seminarieundervisning, där du tillsammans med läraren 
och andra studenter diskuterar problem och utmaningar i arbetet med din projektbeskrivning.

Inom ramen för denna delkurs kommer vi även att arbeta med student peer assessment och self  
assessment. Det innebär att du kommer att få lämna respons på dina medstudenters arbeten samt på 
ditt egna arbete. Mer information om detta kommer att ges i början av kursen. 

Lärandemål:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Visa kunskap om vetenskapsteorins grundläggande frågor i stora drag
• Visa kunskap om forskningsmetodikens grundläggande element och om skillnaden mellan 
kvantitativa och kvalitativa metoder. 
• Värdera en källa kritiskt och redogöra för källkritikens grunder. 
• Skriva en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte och frågeställning, samt en 
genomgång av metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och begränsningar 
och till studiens validitet och reliabilitet.

_____________________________________________________________________________

Lektionsplanering/Instuderingsfrågor:

Undervisningen på denna kurs bygger i stor del på interaktion mellan studenter och lärare. Det är 
därför viktigt att läsa litteraturen inför varje lektionstillfälle (se lektionsplanering för 
läshänvisningar).

Lektion 1: VAD ÄR VETENSKAP? 
- En introduktion till vetenskapsteorins grunder

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen
Läs: Torsten Thurén

Huvudteman för lektionen:

• Finns det en sanning? Ontologiska ställningstaganden och dess konsekvenser
• Hur kan vi nå kunskap om denna ”sanning”? Epistemologiska
ställningstaganden och dess konsekvenser
• Kunskap och makt
• Positivism och interpretivism
• Objektivism och konstruktivism



Lektion 2: FRÅN PROBLEM TILL LÖSNING  
- Att utföra en vetenskaplig studie

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen

Läs: Runa Patel och Bo Davidson s. 9-65 & Norman Blaikie s. 79-157

Huvudteman för lektionen:
• Vad utmärker god forskning? Hur skiljer sig t.ex. en vetenskaplig studie från 
journalistik eller populärvetenskap?
• Att välja metod. Hur ska man bäst besvara en frågeställning?
• Förhållandet mellan teori och empiri; induktion versus deduktion
• Reliabilitet, validitet och vetenskaplighet
• Variabler, orsakssamband och kausalitet, vad är det?
• Urval och generaliserbarhet
• Forskningsetik

Lektion 3: KVANTITATIVA METODER 
- Enkätundersökningar, innehållsanalys och statistik

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen
Läs: Runa Patel och Bo Davidson s. 67-145 & Norman Blaikie s. 158-229

Huvudteman för lektionen:

• Vad utmärker kvantitativa metoder?
• Vad utmärker kvantitativa data?
• Urval i kvantitativa studier
• Strukturerade intervjuer och enkätundersökningar
• Innehållsanalys och statistik

Lektion 4: KVALITATIVA METODER
- Intervjuer, observation och diskursanalys

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen
Läs: Runa Patel och Bo Davidson s. 67-145 & Norman Blaikie s. 158-229

Huvudteman för lektionen:

• Vad utmärker kvalitativa metoder?
• Vad utmärker kvalitativa data?
• Urval i kvalitativa studier
• Kvalitativa intervjuer och deltagande observation
• Diskursanalys
• Att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder



Lektion 5: VAD ÄR EN PROJEKTBESKRIVNING?
- Att lägga upp en plan för en studie

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen
Läshänvisningar: Norman Blaikie, s- 12-78

En genomgång av hur man skriver en bra projektbeskrivning inför en 
akademisk uppsats.

Inlämning av av forskningsproblem

Lektion 6: KRITISKT TÄNKANDE OCH KÄLLKRITIK  
- Att förhålla sig kritiskt till sina källor.

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen

(Under lektionens andra del kommer du att få göra en seminarieövning)

Huvudteman för lektionen:

• Att tänka kritiskt i forskningsprocessen
• Källkritikens grunder
• Skillnaden mellan att använda en källa ur en kvarlevande aspekt och ur en 
berättande aspekt
• Historiesyn
• Övning i källkritik

Inlämning av utkast till projektbeskrivning

Inlämning av peer assessment på utkast till projektbeskrivning

Seminarium: Diskussion utifrån inlämnade utkast till projektbeskrivningar

Joel W. Abdelmoez
Lärosalen

Inför detta seminarium skall studenterna ha lämnat in ett utkast till 
projektbeskrivning, samt gett en annan student feed-back på dennes 
inlämning. (se ovan) 

Slutgiltig inlämning av projektbeskrivning och self  assessment

_____________________________________________________________________________



Kurslitteratur:

Blaikie, Norman,. Designing Social Research. (2nd ed) Cambridge: Polity Press. 2009. (298s). ISBN: 
9780745643380

Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. (4:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 2011. (149s) ISBN: 9789144068688

Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare. (2:a upplagan). Malmö: Liber. 2007. (184s). ISBN: 
9789147086511

Utöver denna litteratur ska studenten läsa litteratur som är relevant för projektbeskrivningen och 
som täcker in relevant teori och metod samt ger en översikt över tidigare forskning och tillgänglig 
empiri. Studenten väljer själv litteratur, men kan få vägledning av kursansvarig.

Studenten ska även läsa del 4 i avdelningens formaliasserie: 4. Formalia - att skriva uppsats. som kan 
laddas ned på avledningens hemsida: www..su.se/asia/mena/studentinformation/stöddokument

_____________________________________________________________________________

Referenslitteratur:

För tips på kompletterande litteratur kontakta kursansvarig.

_____________________________________________________________________________

Examensform:

Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande examineras genom en projektbeskrivning. För att 
bli godkänd på kursen ska studenten även ha lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen, gjort en 
peer assessmenent på en annan students utkast samt lämnat in en self  assessmnet på det egna 
arbetet. Betyg sätts på den slutgiltiga inlämningen av projektbeskrivningen. 

OBS! Endast studenter som lämnat in ett utkast och en peer assessments enligt de datum som 
uppges i lektionsplaneringen har möjlighet att lämna in den slutgiltiga projektbeskrivningen. 

Alla inlämningar sker via Mondo. För datum se nedan.

Vid sen inlämning kan studenten endast erhålla betyg C-F. 



Inlämning val av forskningsproblem: 5/4
Inlämning utkast till projektbeskrivning: 9/4
Inlämning peer assessment på en annan students utkast till projektbeskrivning: 16/4

Slutgiltig inlämning projektbeskrivning och self  assessment (A-F): 29/4
Sen Inlämning projektbeskrivning och self  assessment (C-F): 28/5

(OBS: Endast studenter som lämnat in ett utkast och en peer assessments enligt de 
datum som uppges i lektionsplaneringen har möjlighet att lämna in den slutgiltiga 
projektbeskrivningen.) 

På delkursen Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande 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 5 lektioner
70-79% närvaro motsvarar 4 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 närvarokravet igen. 

_____________________________________________________________________________

Betygskriterier:

A Studenten har skrivit en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte och 
frågeställning, metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och 
begränsningar och till studiens validitet och reliabilitet. Studenten visar i projektbeskrivningen att 
han/hon har grundläggande kunskap om vetenskapsteori, om forskningsmetodikens grundläggande 
element och om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt på en förmåga att värdera källor 
kritiskt.

Studenten har även lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen och gjort en peer assessment på en 
annan studenters utkast, samt gjort en self  assessment på sin egna slutgiltiga inlämning.

Studenten visar att han/hon behärskar detta mycket väl och har lämnat in sin projektbeskrivning i 
tid. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 



B Studenten har skrivit en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte 
och frågeställning, metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och 
begränsningar och till studiens validitet och reliabilitet. Studenten visar i projektbeskrivningen att 
han/hon har grundläggande kunskap om vetenskapsteori, om forskningsmetodikens grundläggande 
element och om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt på en förmåga att värdera källor 
kritiskt.

Studenten har även lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen och gjort en peer assessment på en 
annan studenters utkast, samt gjort en self  assessment på sin egna slutgiltiga inlämning.

Studenten visar att han/hon behärskar detta väl och har lämnat in sin projektbeskrivning i tid. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

C Studenten har skrivit en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte 
och frågeställning, metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och 
begränsningar och till studiens validitet och reliabilitet. Studenten visar i projektbeskrivningen att 
han/hon har grundläggande kunskap om vetenskapsteori, om forskningsmetodikens grundläggande 
element och om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt på en förmåga att värdera källor 
kritiskt.

Studenten har även lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen och gjort en peer assessment på en 
annan studenters utkast, samt gjort en self  assessment på sin egna slutgiltiga inlämning.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

D Studenten har skrivit en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte 
och frågeställning, metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och 
begränsningar och till studiens validitet och reliabilitet. Studenten visar i projektbeskrivningen att 
han/hon har grundläggande kunskap om vetenskapsteori, om forskningsmetodikens grundläggande 
element och om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt på en förmåga att värdera källor 
kritiskt.

Studenten har även lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen och gjort en peer assessment på en 
annan studenters utkast, samt gjort en self  assessment på sin egna slutgiltiga inlämning.

Studenten visar att han/hon behärskar detta i stora drag.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E Studenten har skrivit en projektbeskrivning som innehåller en problemformulering, syfte och 
frågeställning, metod, teori och material och där hänsyn tagits till potentiella brister och 
begränsningar och till studiens validitet och reliabilitet. Studenten visar i projektbeskrivningen att 
han/hon har grundläggande kunskap om vetenskapsteori, om forskningsmetodikens grundläggande 
element och om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder samt på en förmåga att värdera källor 
kritiskt.

Studenten har även lämnat in ett utkast på projektbeskrivningen och gjort en peer assessment på en 
annan studenters utkast, samt gjort en self  assessment på sin egna slutgiltiga inlämning.

 Vissa missuppfattningar finns, men inte så allvarliga att hon/han skall underkännas.

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 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 50% 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 medier, 7.5hp

ABMCG2 Mellanöstern- och Nordafrikastudier II, GN, 30hp, VT2018

Delkursansvarig: Joel W. Abdelmoez [jw.abdelmoez@su.se]
Lärare: Joel W. Abdelmoez & Noha Mellor
Examinator: Joel W. Abdelmoez
_____________________________________________________________________________

Kursbeskrivning:

Kursens mål är att ge studenterna en överblick över kommunikations- och mediestudier i allmänhet, 
samt det föränderliga medielandskapet i Mellanöstern och Nordafrika i synnerhet. I en värld i 
förändring är både gamla och nya medier viktiga för information och opinionsbildning, och 
samtidigt också delaktiga i samma förändring. Kursen tar upp mediernas roll före, under och efter 
den så kallade arabiska våren, med särskilt fokus på frågor kring identitet och modernitet. 

Lärandemål:

Efter avslutad kurs ska studenten:

• Visa kunskap om grunderna inom medievetenskaplig metod och teori.
• Påvisa grundläggande kunskap om medielandskapet i Mellanöstern och Nordafrika. 
• Förhålla sig till olika medier från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. 
• Utföra en mindre analys av vald media genom att tillämpa åtminstone en medie-
vetenskaplig metod och genom att använda relevant teori.

_____________________________________________________________________________

Lektionsplanering:

Lektion 1: Introduktion till mediestudier och presentation av kursen
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Ekström s. 9–16, Mellor s. 12–28

Lektion 2: Kommunikationsteorier, text och ideologi
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Mellor s. 149–173, Fiske (21 s.)



Lektion 3: Semiotik
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Ekström s. 17–60, Chandler

Lektion 4: Retorik
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Ekström s. 61–88, Abdelmoez [2017a] (22 s.)

Lektion 5: Arabisk media, del 1
Noha Mellor

Att läsa: Mellor s. 45–102, Sakr (15 s.)

Inlämning val av ämne för medieanalysen
Via Mondo 

Lektion 6: Arabisk media, del 2
Noha Mellor

Att läsa: Mellor s. 123–169, Cottle (12 s.)

Lektion 7: Diskursanalys
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Ekström s. 121–138, Barkho (48 s.)

Lektion 8: Populärkultur
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Mellor s. 103–122, Armbrust (31 s.), Valassopoulos & Mostafa (21 s.)

Lektion 9: Mediaetnografi och publikstudier
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Abdelmoez [2017b] (15 s.), Mellor [2013] (15 s.)

Lektion 10: Nya medier, mediekompetens och källkritik
Joel W. Abdelmoez

Att läsa: Potter (18 s.), Mellor s. 123-148, Riegert (19 s.)

_____________________________________________________________________________
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Utöver litteraturen ovan ska studenten läsa minst 50 sidor medietext (inklusive foton). En del av dessa 
kommer att väljas ut av läraren. De övriga sidorna ska utgöra det empiriska materialet för studentens 
examinationsuppgift. 

________________________________________________________________________

Examinationsform:

Delkursen MENAs Medier examineras genom att studenten utför en mindre medieanalys (ca 10 s). 
Studenterna ska i analysen använda sig av teorier och metoder som presenterats på kursen och 
applicera dessa på media från MENA-regionen. Ämnet väljs i samråd mellan studenten och läraren. 



Vid sen inlämning kan studenten endast erhålla C-F i betyg. 

Inlämning av ämne för medieanalysen:               11/5

Inlämning (för betyg A-F) - Medieanalys:            3/6
Sen inlämning (för betyg C-F)- Medieanalys:     24/8

På delkursen MENAs Medier 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 närvarokravet igen. 

_____________________________________________________________________________

Betygskriterier:

A Studenten har visat kunskap om grundläggande metodik och teori inom medieforskning 
samt för medielandskapet i Mellanöstern- och Nordafrika i stora drag. Studenten har även 
tillgodogjort sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. Studenten har visat detta genom att utföra en enklare medieanalys på ett tema 
valt i samråd med läraren.

Studenten visar en bred kunskap i ämnet och visar en stor förmåga till kreativt, kritiskt och originellt 
tänkande samt har lämnat in hemuppgifterna i tid. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk 
närvaro. 

B Studenten har visat kunskap om grundläggande metodik och teori inom medieforskning 
samt för medielandskapet i Mellanöstern- och Nordafrika i stora drag. Studenten har även 
tillgodogjort sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. Studenten har visat detta genom att utföra en enklare medieanalys på ett tema valt 
i samråd med läraren.

Studenten visar en bred kunskap i ämnet och visar förmåga till kreativt och originellt tänkande samt 
har lämnat in hemuppgifterna i tid. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 



C Studenten har visat kunskap om grundläggande metodik och teori inom medieforskning 
samt för medielandskapet i Mellanöstern- och Nordafrika i stora drag. Studenten har även 
tillgodogjort sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. Studenten har visat detta genom att utföra en enklare medieanalys på ett tema valt 
i samråd med läraren.

Studenten visar en bred kunskap i ämnet. Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk 
närvaro. 

D Studenten har visat kunskap om grundläggande metodik och teori inom medieforskning 
samt för medielandskapet i Mellanöstern- och Nordafrika i stora drag. Studenten har även 
tillgodogjort sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. Studenten har visat detta genom att utföra en enklare medieanalys på ett tema valt 
i samråd med läraren.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E Studenten har visat kunskap om grundläggande metodik och teori inom medieforskning 
samt för medielandskapet i Mellanöstern- och Nordafrika i stora drag. Studenten har även 
tillgodogjort sig olika former av media från Mellanöstern och Nordafrika på ett kritiskt och 
reflekterande sätt. Studenten har visat detta genom att utföra en enklare medieanalys på ett tema valt 
i samråd med läraren.

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

Vissa missuppfattningar finns, men inte så allvarliga att hon/han skall underkännas

FX Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända 
betyg E.

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för lägsta godkända betyg E.

_______

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



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 info.mena.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:

Till en salstentamen behöver du göra en tentamensanmälan. Det gör du via Mina Studier, genom 
www.mitt.su.se. Det är därför viktigt att du har aktiverat ditt universitetskonto.

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 

mailto:studentstod@su.se
mailto:martin.safstrom@orient.su.se
mailto:studentstod@su.se
mailto:martin.safstrom@orient.su.se


skrivningsvakten.

Papper: Det är förbjudet att skriva på eget papper. De papper som får användas delas ut av 
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.su.se/asia/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 Urkund innan de lämnas till läraren för 
rättning. Urkund 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.su.se/asia/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

___________________________________________________________________________
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