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   Du befinner dig här 

Arabiska med inriktning mot MENA 
- kurser på grundnivå 

 Delkurser HP 
 
Termin 1 - Hösten • Modern standardarabiska I 7,5 
Arabiska med MENA I • Modern standardarabiska II 7,5 
GN - 30hp • Språkfärdighet I 7,5 
 • MENA:s tidiga historia och religioner 7,5 

  
 
Termin 2 - Våren • Modern standardarabiska III 10 
Arabiska med MENA II • Textläsning I 5 
GN - 30hp • Språkfärdighet II 7,5 
 • MENA:s moderna historia 7,5 

  
   
Termin 3 - Hösten • Modern standardarabiska 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 
 

Valbara delkurser inom programmet: 
 

 • Utlandsstudier  30 
 • Utlandsstudier, 15hp + valbar kurs om 

15 hp 
30 

 • Praktik, 15hp + Fältstudier, 15hp 30 
 
   
Termin 6 – Våren • Arabistik 7,5 
Arabiska med MENA • Teori och metod 7,5 
kandidatkurs • Examensarbete 15 
GN - 30hp   

 



Kontaktuppgifter 

Personal 

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

Professor 
Hans-Ingvar Roth 
Tel: 08-16 39 70 
hansi.roth@su.se 

Professor 
Jenny White 
Tel: 08-16 21 99 
jenny.white@su.se 

Affilierad professor 
Noha Mellor 
noha.mellor@su.se 

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

Institutionen 

Besöksadress 
Kräftriket, hus 4 
(Roslagsvägen 101:4) 
Stockholm 

Postadress 
Institutionen för Asien-, 
Mellanöstern- och Turkietstudier 
Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 

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

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

Lektor  
Isa Blumi 
Tel: 08-16 25 12 
isa.blumi@su.se 

Adjunkt 
Samim Elias 
Tel: 08-16 13 95 
samim.elias@su.se 

Doktorand 
Erik Sundblad 
Tel: 08-16 28 99 
erik.sundblad@su.se 

Amanuens 
Mary Zaia 
Tel: 08-16 20 79 
mary.zaia@su.se 

Hemsida 
www.su.se/asia 

Prefekt 
Alberto Tiscornia 
Tel: 08-16 49 29 
alberto.tiscornia@su.se 

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



Kursplan
för kurs på grundnivå

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier I

Arabic with Middle Eastern and North African Studies I

30.0 Högskolepoäng

30.0 ECTS credits

Kurskod: ABAG01

Gäller från: HT 2019

Fastställd: 2013-03-20

Ändrad: 2019-03-13

Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde: Mellanösterns språk och kulturer

Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-03-20. Kursplanen är senast reviderad av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier 2019-03-13.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

AB07 Modern standardarabiska I 7.5

AB08 Modern standardarabiska II 7.5

AB05 Språkfärdighet I 7.5

AB06 Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner 7.5

Kursens innehåll

Kursen utgör första terminens studier i modern standardarabiska, dess grammatik, ord- och formbildningslära
samt grundläggande syntax. 

Kursen förutsätter inga kunskaper i det arabiska språket. Kursen kommer således att börja med undervisning
om det arabiska skriftsystemet och kommer sedan att gå igenom grundläggande arabisk grammatik. Vid sidan
om grammatiken kommer studenten även att ges färdighet i arabiskt tal och skrift och kommer successivt att
bygga upp ett arabiskt ordförråd. 

Kursen innehåller också studier i Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner. Fokus ligger
här på den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, från ca 300 f.v.t. till 950 v.t., och på
huvuddragen i de tre abrahamistiska religionerna; judendom, kristendom och islam. 

Kursen består av följande delkurser:

- Modern standardarabiska I, 7.5hp:

Denna delkurs behandlar grunderna i det arabiska skriftsystemet och språkets fonemlära samt grunderna i den
arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax. 

Inom ramen för delkursen kommer studenten således att lära sig det arabiska alfabetet, inbegripet att både läsa
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och skriva på arabiska, samt att uttala de arabiska bokstäverna på ett korrekt sätt.  

Studenten kommer även att bekanta sig med allmänna grammatiska begrepp och vad som utmärker den
arabiska grammatiken. Därpå kommer studenten att lära sig några grundläggande principer inom den arabiska
grammatiken, med särskilt fokus på nominalsatser och verbfraser. Studenten kommer även ges övning i att
bilda och översätta enklare meningar på arabiska. 

- Modern standararabiska II, 7.5hp:

Denna delkurs är en fortsättning på delkursen Modern standardarabiska I, 7.5hp, och behandlar även den
grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax. Delkursen ger
fördjupad kunskap om framförallt nominalsatser och verbfraser och introducerar nya tempus och modus.
Delkursen behandlar även syntaktiska och morfologiska begrepp såsom negation, genitivattribut och dualis.
Vidare ger delkursen fördjupad övning i att läsa och grammatiskt analysera enklare arabisk text, samt att bilda
mer komplicerade meningar på arabiska genom att till exempel använda bisatser. 

- Språkfärdighet I, 7.5hp:

Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Inom delkursen ligger stort fokus på
att utveckla studentens ordförråd och förmåga att bilda meningar på arabiska, i både tal och skrift. 

- Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner, 7.5hp:

Denna delkurs behandlar den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från ca 300-talet före vår
tideräkning fram till år 950. Delkursen behandlar även de tre abrahamitiska religionerna (judendom,
kristendom och islam), deras historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala grupperingar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Inom delkursen Modern standardarabiska I, 7.5hp:

• Visa färdighet i det arabiska skriftsystemet.
• Visa kunskap om grunderna i arabiskans fonemlära.
• Visa kunskap om grundläggande grammatiska begrepp och vad som utmärker den arabiska grammatiken.
• Påvisa grundläggande kunskap om utvalda delar av den moderna standardarabiskans elementära form- och
ordbildningslära, samt syntax.
• Visa färdighet i att bilda och översätta enklare meningar på arabiska.

Inom delkursen Modern standardarabiska II, 7.5hp:

• Påvisa en utökad kunskap i den moderna standardarabiskans form- och ordbildningslära, samt syntax.
• Visa färdighet i att läsa enkel arabisk text och att analysera arabisk text grammatiskt.
• Visa fördjupad färdighet i att bilda arabiska meningar. 

Inom delkursen Språkfärdighet I, 7.5hp:

• Föra och förstå enklare konversationer på modern standardarabiska.
• Översätta enklare meningar till och från arabiska, samt bilda och skriva kortare meningar på arabiska.

Inom delkursen Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner, 7.5hp:

• Identifiera betydelsefulla skeden och personer i den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika,
från ca 300 f.v.t. till 950 v.t., med fokus på Muhammad och islams uppkomst och de umayyadiska och
abbasidiska kalifaten, i stora drag.
• Visa kunskap om judendomen, kristendomen och islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och
centrala grupperingar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

All undervisning är obligatorisk. 

Undervisningen sker på det/de språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. 
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För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.

Kunskapskontroll och examination

a. Delkursen Modern standardarabiska I, 7.5hp, examineras genom salstentamen, inlämning av ett häfte med
skriftövningar, samt löpande inlämning av skrivuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda
examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

Delkursen Modern standardarabiska II, 7.5hp, examineras genom salstentamen och löpande inlämning av
skrivuppgifter. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av
betygskriterierna.

Delkursen Språkfärdighet I, 7.5hp, examineras genom två salstentamina och en muntlig tentamen.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

Delkursen Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner, 7.5hp, examineras genom skriftlig
inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen.

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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.

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. Gängse avrundningsregler tillämpas.

Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.

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 (eller U på prov där tvågradig betygsskala tillämpas) 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
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För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens hemsida. 

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.

Sidan 4/4



Modern standardarabiska I, 7.5 hp 

Lärare 
Tania Al Saadi  
[tania.al.saadi@su.se] 

Telefon: 08- 16 20 41 

Samim Elias  
[samim.elias@su.se] 

Telefon: 08-16 13 95 

Innehåll 
Under terminen går studenterna igenom grundläggande grammatikämnen 

(t.ex. verb i grundform, pluralformer, enkla nominal- och verbalsatser). 

De första två veckorna lär studenterna sig alfabetet och det skriftliga 

systemet. Därefter inkluderar programmet föreläsningar med 

huvudläraren och lektioner i mindre grupper med en annan lärare. Varje 

grammatikföreläsning består av ca en timme grammatik och en timme 

övningar. Läraren presenterar minst ett nytt grammatikämne varje vecka. 

Grammatikprogrammet gäller språkets morfologi och syntax. Studenterna 

kommer även att läsa och lyssna på korta texter ur kurslitteraturen. 

Under undervisningen av arabiska hänvisar ofta lärarna till svensk och 
engelsk grammatik. Därför är det viktigt att studenterna kan hantera 
allmänna grammatiska begrepp och terminologi. Huvudböckerna 
kompletteras av lärarens sammanfattningar och övningar (i Athena). 
Delkursens takt är intensiv. Den kräver av studenterna regelbundna 
förberedelser och uppföljning. 

Kurskrav 
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 18 lektioner 

70-79% närvaro motsvarar 15 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.  

Den student som inte blir godkänd på tentamen/omtentamen/
uppsamlingstentamen för den aktuella terminen, kan tentera igen nästa 
gång kursen ges. Studenten måste då omregistrera sig på kursen och 
uppfylla närvarokravet igen för att få tentera.



Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
 visa färdighet i det arabiska skriftsystemet. 

 visa kunskap om grunderna i arabiskans fonemlära. 
 visa kunskap om grundläggande grammatiska begrepp och vad som 

utmärker den arabiska grammatiken. 
 påvisa grundläggande kunskap om utvalda delar av den moderna 

standardarabiskans elementära form- och ordbildningslära, samt 
syntax. 

 visa färdighet i att bilda och översätta enklare meningar på arabiska. 

 
 

Undervisning och examination 
Undervisningen på denna delkurs är obligatorisk. 

 
Modern standardarabiska I examineras genom salstenta, inlämning av ett 

häfte med skriftövningar samt inlämning av obligatoriska uppgifter. Betyg 

på delkursen sätts efter resultatet på salstentan, men för godkänt betyg 
på delkursen måste studenten även få godkänt betyg på häftet med 

skriftövningar (som endast betygsätts med U/G), samt lämna in de 
obligatoriska uppgifterna (via Athena). 

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

annat lexikon. 
 

OBS! Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! 
Om du dyker upp till tentamen utan att ha anmält dig kommer du 

alltså inte att få tentera vid det tillfället! För att anmäla dig loggar du 
in på student-Ladok (www.student.ladok.se). Vid eventuella problem, 

kontakta studentexpeditionen. 
 

 

Betygskriterier 
A Studenten har visat kunskap om grundläggande grammatiska 

begrepp och vad som utmärker den arabiska grammatiken och har 
visat grundläggande kunskap om utvalda delar av den moderna 

standardarabiskans elementära form- och ordbildningslära, samt 
syntax. Studenten har även visat färdighet i att bilda och översätta 

enklare meningar på arabiska. Studenten har visat detta genom att 

få minst 93% rätt på den skriftliga tentamen. Studenten har lämnat 
in ett ifyllt skrifthäfte och i detta visat färdighet i det arabiska 

skriftsystemet och kunskap om grunderna i arabiskans fonemlära. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro, samt 

lämnat in de obligatoriska uppgifterna.  
 

 
 

http://www.student.ladok.se/


B Studenten har visat kunskap om grundläggande grammatiska 
begrepp och vad som utmärker den arabiska grammatiken och har 

visat grundläggande kunskap om utvalda delar av den moderna 

standardarabiskans elementära form- och ordbildningslära, samt 
syntax. Studenten har även visat färdighet i att bilda och översätta 

enklare meningar på arabiska. Studenten har visat detta genom att 
få minst 85% rätt på den skriftliga tentamen. Studenten har lämnat 

in ett ifyllt skrifthäfte och i detta visat färdighet i det arabiska 
skriftsystemet och kunskap om grunderna i arabiskans fonemlära. 

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro, samt 
lämnat in de obligatoriska uppgifterna.  

 
C Studenten har visat kunskap om grundläggande grammatiska 

begrepp och vad som utmärker den arabiska grammatiken och har 
visat grundläggande kunskap om utvalda delar av den moderna 

standardarabiskans elementära form- och ordbildningslära, samt 
syntax. Studenten har även visat färdighet i att bilda och översätta 

enklare meningar på arabiska. Studenten har visat detta genom att 

få minst 77% rätt på den skriftliga tentamen. Studenten har lämnat 
in ett ifyllt skrifthäfte och i detta visat färdighet i det arabiska 

skriftsystemet och kunskap om grunderna i arabiskans fonemlära. 
Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro, samt 

lämnat in de obligatoriska uppgifterna.  
 

D Studenten har visat kunskap om grundläggande grammatiska 
begrepp och vad som utmärker den arabiska grammatiken och har 

visat grundläggande kunskap om utvalda delar av den moderna 
standardarabiskans elementära form- och ordbildningslära, samt 

syntax. Studenten har även visat färdighet i att bilda och översätta 
enklare meningar på arabiska. Studenten har visat detta genom att 

få minst 69% rätt på den skriftliga tentamen. Studenten har lämnat 
in ett ifyllt skrifthäfte och i detta visat färdighet i det arabiska 

skriftsystemet och kunskap om grunderna i arabiskans fonemlära. 

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro, samt 
lämnat in de obligatoriska uppgifterna.  

 
E Studenten har visat kunskap om grundläggande grammatiska 

begrepp och vad som utmärker den arabiska grammatiken och har 
visat grundläggande kunskap om utvalda delar av den moderna 

standardarabiskans elementära form- och ordbildningslära, samt 
syntax. Studenten har även visat färdighet i att bilda och översätta 

enklare meningar på arabiska. Studenten har visat detta genom att 
få minst 60% rätt på den skriftliga tentamen. Studenten har lämnat 

in ett ifyllt skrifthäfte och i detta visat färdighet i det arabiska 
skriftsystemet och kunskap om grunderna i arabiskans fonemlära. 

Studenten har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro, samt 
lämnat in de obligatoriska uppgifterna. Vissa missförstånd finns, 

men inte så allvarliga att hon/han skall underkännas.  



Fx Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaperna som krävs 
för lägsta godkända betyg E. Studenten har genomfört den skriftliga 

tentan med under 60% rätt. Studenten har lämnat in ett ifyllt 

skrifthäfte och i detta visat färdighet i det arabiska skriftsystemet och 
kunskap om grunderna i arabiskans fonemlära. 

 
F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för 

lägsta godkända betyg E. Studenten har genomfört den skriftliga 
tentan med under 40% rätt. Studenten har lämnat in ett ifyllt 

skrifthäfte och i detta visat färdighet i det arabiska skriftsystemet 
och kunskap om grunderna i arabiskans fonemlära. 

 
Observera att både Fx och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär 

att du genom kompletteringar kan höja ditt betyg till lägsta godkända betyg 
E. 

 
 

Kurslitteratur 
 Frangieh, B.K., Arabic for Life, New Haven and London: Yale University 

Press. 2012. (Finns även som ljudbok online via: 

http://archive.yalebooks.com/arabicforlifekey/arabicforlife/lesson) 
 ACON Arabic Verb Conjugator (OBS! Applikation till iPhone eller 

Android). 
Alternativ till appen: 

Scheindlin, R.P., 501 Arabic verbs. USA: Barron’s Educational Series. 

2007 eller senare. 
 

E-material på Athena: 
 Retsö, J., Vad är arabiska?. Dragomanen (red. Schlyter, Birgit N.). Nr. 

5, 2001: 15-35.  
 Övningar och sammanfattningar.  

Referenslitteratur 
Allmänna grammatiska begrepp: 

 Dahl, Ö., Grammatik. Lund: Utbildningshuset, 1982. 
 Florby, G.,  & Fält, E., Grammatiskt ABC. Uppsala: RK-tryck, 2004. 

 

Arabisk grammatik: 
 Schulz, E., Krahl, G. and Reuchel W., Standard Arabic: An Elementary 

Intermediate Course, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 
 

Arabisk grammatik (hög nivå): 
 Elsaid Badawi, M.G. Carter and Adrian Gully, Modern Written Arabic: A 

comprehensive Grammar, London and New York, Routledge. 2004 
 Dahlgren, Sven-Olof, Arabisk högspråklig grammatik, Göteborg, Antole 

Media. 2005 
 

http://archive.yalebooks.com/arabicforlifekey/arabicforlife/lesson


Arabiska verb: 
 Gaafar M.  & Whitwick J. (second edition  2007) (or later edition), 

Arabic Verbs and Essentials of Grammar,  USA: McGraw-Hill Education. 

(papper eller Kindle version) 
 

Ordböcker: 
 Oxford Arabic Dictionary (Oxford University Press; Bilingual 

edition)(August 28, 2014) eller Online dictionary: Oxford Dictionaries 
Arabic. Tillgänglig på databas i universitetsbibliotek (via ditt 

studentkonto). 
 Wehr, H., A Dictionary of Modern Written Arabic. Beirut: Librarie du 

Liban. 1980 (1961). 

 

 

Detaljschema 
För dagar, datum och plats, se hemsidan, www.su.se/asia. 

För aktuellt schema och eventuella förändringar hänvisas alltid till TimeEdit. 
 

Skriftlektion 1: Språkfamiljer, information om arabiska språket, 
skriftsystem och diglossi, arabiska bokstäver. 

Till Lektion 1: Läs Retsö, Arabic for Life (s. 4-5) 
 

Skriftlektion 2: Arabisk fonologi, transkribering (litterär, akademisk), 
konsonanter och vokaler (långa och korta)  

Skriva och uttala arabiska bokstäver  
Till lektion 2: Läs och öva på Formalia- att transkribera (Athena) 

 
Skriftlektion 3: Fortsättning av konsonanter och vokaler 

Skriva och uttala arabiska bokstäver 

Gå igenom diftonger 
 

Skriftlektion 4: Ortografiska specialfall: alif tawila, alif maqsura, t-
marbuta, lam alef, etc. 

Sol- och månbokstäver 
Arabiska siffror 

 
Lektion 1 (Aulan): 

Arabic for Life: Lesson 1 
Bestämd artikel (Definite article), Genus (Gender), Fristående personliga 

pronomen (Independent personal pronouns) 
 

Lektion 2 (Aulan): 
Arabic for Life:  Lesson 3,  S1 på Athena 

Nominalsatser (The Nominal sentence)  

 
Lektion 3 (Aulan): 

Arabic for Life: Lesson 14 and 15 
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Plural, Nominalsatser med plural 
Genomgång av: Övning 1 (Athena) på plats (skriv ut och ta med)  

 

OBS! Uppgifter på Athena att göra hemma innan lektion 5: hemuppgift 1, 
2, 3  

 
Lektion 4 (Mindre grupper): 

Presentation och översikt av grammatiska begrepp. 
Genomgång av Drill 3, 4 (Arabic for Life-Lesson 3, s.126) 

 
Lektion 5 (Aulan): 

Arabic for Life: Lesson 7, S2 på Athena 
Adjektivet (The use of adjective), Nominalsatser med adjektiv (exempel) 

Genomgång av: Övning 2 (Athena) på plats (skriv ut och ta med) 
 

OBS! Uppgifter på Athena att göra hemma innan lektion 9: hemuppgift 4, 
5, 6 

  

Lektion 6 (Aulan): 
Arabic for Life: Lesson 3 

Nisba ändelse (the nisba) 
Genomgång av: Övning 3 och 4 (Athena) på plats (skriv ut och ta med) 

 
Lektion 7 (Mindre grupper): 

Genomgång av övning 1A (Athena) 
Att göra på plats: skriv 5 meningar med 5 olika adjektiv. Varje adjektiv 

måste fungera en gång som attribut och en gång som predikat. 
 

Lektion 8 (Mindre grupper): 
Genomgång av Drill 1 (Arabic for Life, s.122) 

Läsning och genomgång av Basic Text  (Arabic for Life, s.120) 
 

Lektion 9 (Aulan): 

Arabic for Life: Lesson 5, Arabic Verbs: s.6-9, s.13-15 
Rot, Radikal, Mönster (root, radical, pattern), Verbalsystemet (översikt), 

Verb i perfekt (the perfect verb) 
 

Ta med till den här lektionen: 
Dokumentet: Roots and Verbs (J.Whightwick, M. Gaafar) (Athena) (på 

papper eller digital version)  
Dokumentet: Verbalsystemet (översikt) (Athena) (på papper eller digital 

version) 
 

OBS! Lär dig verbböjning i perfekt: Arabic for life s.154 (inklusive dualis) 
innan lektion 11. 

 
Lektion 10 (Mindre grupper): 

Genomgång av övning 4A, 5A (Athena) 



Lektion 11 (Aulan): 
Arabic for Life: Lesson 3, S3 på Athena 

Kasusändelser (The three cases) (inklusive dualis) 

Genomgång av: Övning 2A (Athena), Drill 4, 5 (s.155) 
 

Lektion 12 (Aulan): 
Arabic for life: Lesson 5,  S4  på Athena 

Läsning och genomgång av Basic Text (Arabic for Life, s.150) OBS! lär 
dig gloslistan s.149 

Verbalsats (The verbal sentence) 
Exempel på verbalsatser 

 
Lektion 13 (Mindre grupper): 

Genomgång av övning 6A, 7A , 8A (Athena) 
 

Inlämningsuppgift till lektion 14 
Skriv 3 nominalsatser och 3 verbalsatser och markera kasusändelser. 

 

Lektion 14 (Mindre grupper): 
Genomgång av övning 5 (Athena) på plats (skriv ut och ta med) 

övning 3A  (Athena) 
 

Lektion 15 (Mindre grupper): 
Genomgång av övning  6 (Athena) på plats 

övning A  (Athena)  
 

Inlämningsuppgift till lektion 16 
Skriv 3 verbalsatser och 3 nominalsatser (med ord som du väljer själv ur 

Shirwani Topic 2,3 och 7) 
 

Lektion 16 (Mindre grupper): 
Genomgång av övningar 9A, 10A (Athena) 

OBS! 

Uppgifter på Athena att göra själv hemma innan sista lektion (lektion 18): 
hemuppgift 7, 8 

 
Lektion 17 (Mindre grupper): 

Genomgång av övningar 11A, 12A (Athena) 
Repetition 

 
Lektion 18 (Mindre grupper): 

Förberedelse till sluttentamen: 
Genomgång av förra årets tenta (skickas av läraren) 

 
Publicering av kompletteringsuppgifter på Athena efter sista lektion (gäller 

komplettering till närvaro om behövs) 



Modern standardarabiska II, 7.5 hp 

Lärare 
Tania Al Saadi  
[tania.al.saadi@su.se] 

Telefon: 08- 16 20 41 

Samim Elias  
[samim.elias@su.se] 

Telefon: 08-16 13 95 

Innehåll 
Under MSAII fortsätter studenterna med grundläggande grammatikämnen 

(t.ex. possessiva konstruktioner, pronomen, verb på olika tempus, 

negation). Programmet inkluderar föreläsningar med huvudläraren och 

lektioner i mindre grupper med en annan lärare. Varje 

grammatikföreläsning består av ca en timme grammatik och en timme 

övningar. Läraren presenterar minst ett nytt grammatikämne varje vecka. 

Grammatikprogrammet gäller språkets morfologi och syntax. Studenterna 

kommer även att läsa och lyssna på korta texter ur kurslitteraturen. 

Under undervisningen av arabiska hänvisar ofta lärarna till svensk och 

engelsk grammatik. Därför är det viktigt att studenterna kan hantera 

allmänna grammatiska begrepp och terminologi. Huvudböckerna 

kompletteras av lärarens sammanfattningar och övningar (på Mondo). 

Delkursens takt är intensiv. Den kräver av studenterna regelbundna 

förberedelser och uppföljning.  

Kurskrav 
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 13 lektioner 

70-79% närvaro motsvarar 11 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.  

Den student som inte blir godkänd på tentamen/omtentamen/
uppsamlingstentamen för den aktuella terminen, kan tentera igen nästa 
gång kursen ges. Studenten måste då omregistrera sig på kursen och 
uppfylla närvarokravet igen för att få tentera.



Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
 påvisa en utökad kunskap i den moderna standardarabiskans form- 

och ordbildningslära, samt syntax.
 visa färdighet i att läsa enkel arabisk text och att analysera arabisk

text grammatiskt.
 visa fördjupad färdighet i att bilda arabiska meningar.

Undervisning och examination 
Undervisningen på denna delkurs är obligatorisk. 

Modern standardarabiska II examineras genom en salstentamen och 
inlämning av obligatoriska uppgifter. Betyg på delkursen sätts efter 

resultatet på salstentan, men för godkänt betyg på delkursen måste 
studenten även lämna in de obligatoriska uppgifterna (via Mondo). 

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

OBS! Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! 

Om du dyker upp till tentamen utan att ha anmält dig kommer du 
alltså inte att få tentera vid det tillfället! För att anmäla dig loggar du 

in på student-Ladok (www.student.ladok.se). Vid eventuella problem, 
kontakta studentexpeditionen. 

Betygskriterier 
A Studenten har visat en utökad kunskap i den moderna 

standardarabiskans form- och ordbildningslära, samt syntax. 

Studenten har även visat färdighet i att läsa enkel arabisk text och 
att analysera arabisk text grammatiskt och har visat fördjupad 

färdighet i att bilda arabiska meningar. Studenten har visat detta 
genom att få minst 93% rätt på den skriftliga tentan. Studenten har 

uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro, samt lämnat in de 
obligatoriska uppgifterna.  

B Studenten har visat en utökad kunskap i den moderna 

standardarabiskans form- och ordbildningslära, samt syntax. 

Studenten har även visat färdighet i att läsa enkel arabisk text och 
att analysera arabisk text grammatiskt och har visat fördjupad 

färdighet i att bilda arabiska meningar. Studenten har visat detta 
genom att få minst 85% rätt på den skriftliga tentan. Studenten har 

uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro, samt lämnat in de 
obligatoriska uppgifterna.  
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C Studenten har visat en utökad kunskap i den moderna 
standardarabiskans form- och ordbildningslära, samt syntax. 

Studenten har även visat färdighet i att läsa enkel arabisk text och 

att analysera arabisk text grammatiskt och har visat fördjupad 
färdighet i att bilda arabiska meningar. Studenten har visat detta 

genom att få minst 77% rätt på den skriftliga tentan. Studenten har 
uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro, samt lämnat in de 

obligatoriska uppgifterna.  

D Studenten har visat en utökad kunskap i den moderna 
standardarabiskans form- och ordbildningslära, samt syntax. 

Studenten har även visat färdighet i att läsa enkel arabisk text och 
att analysera arabisk text grammatiskt och har visat fördjupad 

färdighet i att bilda arabiska meningar. Studenten har visat detta 
genom att få minst 69% rätt på den skriftliga tentan. Studenten har 

uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro, samt lämnat in de 
obligatoriska uppgifterna.  

E Studenten har visat en utökad kunskap i den moderna 
standardarabiskans form- och ordbildningslära, samt syntax. 

Studenten har även visat färdighet i att läsa enkel arabisk text och 
att analysera arabisk text grammatiskt och har visat fördjupad 

färdighet i att bilda arabiska meningar. Studenten har visat detta 
genom att få minst 60% rätt på den skriftliga tentan. Studenten har 

uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro, samt lämnat in de 
obligatoriska uppgifterna. Vissa missförstånd finns, men inte så 

allvarliga att hon/han skall underkännas.  

Fx Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaperna som 
krävs för lägsta godkända betyg E. Studenten har genomfört den 

skriftliga tentan med under 60% rätt. 

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för 

lägsta godkända betyg E. Studenten har genomfört den skriftliga 
tentan med under 50% rätt. 

Observera att både Fx och F är underkända betyg. Inget av betygen 

innebär att du genom kompletteringar kan höja ditt betyg till lägsta 
godkända betyg E. 

Kurslitteratur 
 Frangieh, B.K., Arabic for Life, New Haven and London: Yale University

Press. 2012. (Finns även som ljudbok online via:

http://archive.yalebooks.com/arabicforlifekey/arabicforlife/lesson)
 ACON Arabic Verb Conjugator (OBS! Applikation till iPhone eller

Android).

http://archive.yalebooks.com/arabicforlifekey/arabicforlife/lesson


Alternativ till appen: 
Scheindlin, R.P., 501 Arabic verbs. USA: Barron’s Educational Series. 

2007 eller senare. 

E-material på Athena:

 Retsö, J., Vad är arabiska?. Dragomanen (red. Schlyter, Birgit N.). Nr.
5, 2001: 15-35.

 Övningar och sammanfattningar.

Referenslitteratur 

Allmänna grammatiska begrepp: 
 Dahl, Ö., Grammatik. Lund: Utbildningshuset, 1982.

 Florby, G.,  & Fält, E., Grammatiskt ABC. Uppsala: RK-tryck, 2004.

Arabisk grammatik: 

 Schulz, E., Krahl, G. and Reuchel W., Standard Arabic: An Elementary
Intermediate Course, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Arabisk grammatik (hög nivå): 

 Elsaid Badawi, M.G. Carter and Adrian Gully, Modern Written Arabic: A
comprehensive Grammar, London and New York, Routledge. 2004

 Dahlgren, Sven-Olof, Arabisk högspråklig grammatik, Göteborg, Antole
Media. 2005

Arabiska verb: 

 Gaafar M.  & Whitwick J. (second edition  2007) (or later edition),
Arabic Verbs and Essentials of Grammar,  USA: McGraw-Hill Education.

(papper eller Kindle version)

Ordböcker: 

 Oxford Arabic Dictionary (Oxford University Press; Bilingual
edition)(August 28, 2014) eller Online dictionary: Oxford Dictionaries

Arabic. Tillgänglig på databas i universitetsbibliotek (via ditt
studentkonto).

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

Detaljschema 
För dagar, datum och plats, se hemsidan, www.su.se/asia. 

För aktuellt schema och eventuella förändringar hänvisas alltid till 
TimeEdit. 

Uppgift till Lektion 1: 
OBS! Läs och lyssna på Comprehension Text, s.142 (lär dig gloslistan 

s.142 samt de ord som kommer på texten från gloslistor s.134-135)
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Lektion 1 (Aulan) 
Arabic for Life: Lesson 4,  S6 på Athena 

Idafa-Konstruktion (The Idafa Construction) 

Genomgång av Comprehension Text (s.142) 

OBS! Uppgifter på Athena att göra hemma innan lektion 5: hemuppgift 9, 
10 

Lektion 2 (mindre grupper) 

Genomgång av Drill 3 (Arabic for Life, s.141), övning 13A (Athena) 
Övning 7 (Athena) på plats 

Lektion 3 (mindre grupper) 

Genomgång av övning 14A, 15A (Athena) 

Lektion 4 (Aulan) 
Arabic for Life: Lesson 4, S7 på Athena 

Andra genomgång av Comprehension Text, s.142  

Suffigerade pronomen (The attached pronoun) (inklusive dualis) 

OBS! Uppgift på Athena att göra hemma innan lektion 5: hemuppgift  11 

Lektion 5 (Aulan) 
Arabic for Life: Lesson 6 

Presens och futurum (The present tense (Imperfect) and the future) 
Demonstrativa pronomen (The Demonstrative Pronouns) (listan s.166-

167) (inklusive dualis)

Genomgång av Basic Text, s.165  (lär dig gloslistor s.164), Drill 1, 2 
(s.139) 

OBS! Uppgift på Athena att göra hemma innan lektion 11: hemuppgift  12 

Lektion 6 (mindre grupper) 
Övning B, C (Athena) 

Verbböjning i imperfekt (verb ges av läraren) 

Lektion 7 (mindre grupper) 
Böj i imperfekt:  َََكـتَـبََ ، َدَرسََ ، َسـِمع 

Drill 6  (s.172) 

Lektion 8 (Aulan) 

Arabic for Life: Lesson 8, Lesson 10 (s.233-234), S9 (+ Meningar på 
andra modus /kompl.till S9) på Athena 

Modus: Konjunktiv, Jussiv och Imperativ (The moods of the imperfect 
verb: Subjuncrive, Jussive and Imperative). 

Ta med till den här lektionen: Dokumentet “Meningar på andra modus 
(kompl. till S9)” (Athena) (på papper eller digital version) 



Genomgång av Basic Text  (s.197), Drill 1 (s.167), Drill 7 (s.172) 

OBS! Hemuppgift att göra själv innan lektion 11: Böj följande verb i 
imperativ (befallning: gör!):  َََكتَبََ ،  َدَرسََ  ،  َسـِمع . Sedan skriv dem i negerade 
imperativ (gör inte!). På arabiska: ال + jussiv. (Kolla svaret på 501 Arabic 

Verbs eller på appen ACON). 

Lektion 9 (mindre grupper) 

Genomgång av övning 16A (Athena) 

Lektion 10 (mindre grupper) 
Genomgång av övning D, (Athena), Drill 2, 3 (s.167-168) 

Lektion 11 (Aulan) 

Arabic for Life: Lesson 7 and 8, S10 på Athena 
The negation (Negation) 

Ta med till den har lektionen: Dokumentet ”Making Verbs Negative” 
Genomgång av Basic Text, s.182  (lär dig gloslistor s.180-181) 

Inlämningsuppgift till lektion 12: Drill 1, Drill 3 (OBS! översätt till engelska 

eller till svenska) (Arabic for Life, s.205-206) 

Lektion 12 (mindre grupper) 

Genomgång av övning 17A, 19A (Athena) 

Lektion 13 (mindre grupper) 
Övning 9 på plats 

Genomgång av övning F (Athena) 

Lektion 14 (Aulan) 
Genomgång av övning 18A (Athena) 

OBS! Uppgift på Athena att göra hemma innan lektion 15: hemuppgift  

12, 13 

Lektion 15 (mindre grupper) 

Genomgång övning 21A (Athena) 
Drill 1, 2 (s.185) 

Inlämningsuppgift till lektion 16: Övning 20A (Athena) 

Lektion 16 (mindre grupper) 

Förberedelse till sluttentamen: 
Genomgång av förra årets tenta 

Publicering av kompletteringsuppgifter på Athena efter sista lektion (gäller 

komplettering till närvaro om behövs) 



Språkfärdighet I, 7.5 hp 

Lärare 
Astrid Ottosson al-Bitar [astrid.ottosson_al-bitar@su.se] 
Telefon: 08-16 15 31  

Innehåll 
Under kursen införskaffar sig studenterna ett grundläggande ordförråd 

och tränar sig i att använda detta ordförråd i konversation. Inför varje 

nytt kapitel i kursboken går läraren igenom glosorna med studenterna. 

Studenterna arbetar sedan dels i hel grupp och dels i mindre 

grupper/parvis. Med hjälp av kurslitteraturen och dialoger presenterade av 

läraren tränar de att föra enklare konversation på standardarabiska. 

Studenterna arbetar också med övningar i kursboken och med 

skrivövningar som regelbundet lämnas in till läraren. 

Kurskrav 
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 13 lektioner 

70-79% närvaro motsvarar 11 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. 

Den student som inte blir godkänd på tentamen/omtentamen/
uppsamlingstentamen för den aktuella terminen, kan tentera igen nästa 
gång kursen ges. Studenten måste då omregistrera sig på kursen och 
uppfylla närvarokravet igen för att få tentera.

Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
 föra enklare konversationer på modern standardarabiska.

 förstå enkel talad modern standardarabiska.
 översätta enklare meningar till och från standardarabiska.

 bilda och skriva kortare meningar på standardarabiska.

mailto:astrid.ottosson_al-bitar@su.se


Undervisning och examination 
Undervisningen på denna delkurs är obligatorisk. 

Språkfärdighet I examineras genom en muntlig tenta, som du endast kan 
få G eller U på, samt två skriftliga tentor där den sjugradiga målrelaterade 

betygsskalan A-F tillämpas. 

Du måste få G på den muntliga delen för att få betyg på delkursen. Betyg 
på delkursen ges utifrån genomsnittet av betygen på de skriftliga 

tentorna. Båda skriftliga tentorna måste ha godkänt resultat.  

Om du missar eller får underkänt på någon av de skriftliga tentorna måste 

du göra omtentamen på den/de deltentorna. Du kan endast göra om den 
eller de deltentor som du har fått underkänt på/inte har gjort. 

OBS! Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! 

Om du dyker upp till tentamen utan att ha anmält dig kommer du 
alltså inte att få tentera vid det tillfället! För att anmäla dig loggar du 

in på student-Ladok (www.student.ladok.se). Vid eventuella problem, 
kontakta studentexpeditionen. 

Betygskriterier 
A Studenten kan föra och förstå enklare konversationer på modern 

standardarabiska. Studenten kan också översätta enklare meningar 

till och från arabiska samt bilda och skriva kortare meningar på 
arabiska. Studenten har genomfört den muntliga tentan med 

godkänt resultat, samt den skriftliga med minst 93% rätt. Studenten 
har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

B Studenten kan föra och förstå enklare konversationer på modern 

standardarabiska. Studenten kan också översätta enklare meningar 

till och från arabiska samt bilda och skriva kortare meningar på 
arabiska. Studenten har genomfört den muntliga tentan med 

godkänt resultat, samt den skriftliga med minst 85% rätt. Studenten 
har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

C Studenten kan föra och förstå enklare konversationer på modern 

standardarabiska. Studenten kan också översätta enklare meningar 
till och från arabiska samt bilda och skriva kortare meningar på 

arabiska. Studenten har genomfört den muntliga tentan med 
godkänt resultat, samt den skriftliga med minst 77% rätt. Studenten 

har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

D Studenten kan föra och förstå enklare konversationer på modern 
standardarabiska. Studenten kan också översätta enklare meningar 

till och från arabiska samt bilda och skriva kortare meningar på 
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arabiska. Studenten har genomfört den muntliga tentan med 
godkänt resultat, samt den skriftliga med minst 69% rätt. Studenten 

har uppfyllt kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E Studenten kan föra och förstå enklare konversationer på modern 

standardarabiska. Studenten kan också översätta enklare meningar 
till och från arabiska samt bilda och skriva kortare meningar på 

arabiska. Studenten har genomfört den muntliga tentan med 
godkänt resultat, samt den skriftliga 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 skriftliga 

tentan med under 60% rätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro. 

F Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för 

lägsta godkända betyg E. Studenten har genomfört den skriftliga 

tentan med under 50% rätt. Studenten har uppfyllt kurskravet om 
obligatorisk närvaro. 

Observera att både Fx och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär 

att du genom kompletteringar kan höja ditt betyg till lägsta godkända betyg 
E. 

Kurslitteratur 
 Frangieh B.K. (2012), Arabic for Life, New Haven and London: Yale

University  Press. (ca 32 $ på amazon).

 Texterna i boken Arabic for Life finns i fri ljudformat online på:
http://archive.yalebooks.com/arabicforlifekey/arabicforlife/lesson/

 Shirwani, Haroon, Build your Arabic Vocabulary. Oxfordshire: G-and w
Publishing. 2007. ISBN 1903103193. (112s).

 Parlör, komplement till Shirwani + gloslista (max 78 s) (Athena).

Detaljschema 
För dagar, datum och plats, se hemsidan, www.su.se/asia. 

För aktuellt schema och eventuella förändringar hänvisas alltid till TimeEdit. 

Undervisningen sker i grupper. Information om gruppindelningen sker vid 
informationsträffen. Se schemat! 

Lektion 1  

Läsa Topic 1, ”Core vocabulary” och  ”Further vocabulary” (Shirwani)  
Meningar med ord från Topic 1 (Shirwani) och hälsningsfraser. 

Comprehension Text: Are you a Student? (Frangieh, Arabic for life, s.97) 
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Lektion 2  
Öva Topic 1 och Exercises Topic 1 (Shirwani) 

Läsa Topic 2 (Shirwani + parlör)  

Lektion 3   

Öva the Interrogative Particles och Comprehension Text: In the 
Library (Frangieh, Arabic for life, s.108-111) 

Räkneorden 1-20 

Lektion 4   
Öva Topic 2 och exercises Topic 2 (Shirwani + parlör) 

Läsa  Topic 7 (Shirwani + parlör)  

Lektion 5   
Genomgång av Weather, Colors, Days of the week and Seasons 

(Frangieh, Arabic for life, s.113, s.129, s.159) 
Öva räkneorden 1-20 

Lektion 6   
Öva Topic 7 och exercises Topic 7 (Shirwani + parlör) 

Läsning Topic 3 (Shirwani + Parlör) 
Tabell med prepositioner ʿinda/ li (Frangieh, Arabic for life, s.156) 

Lektion 7   
Öva på prepositioner ʿinda/li 

Räkneorden 20-100 

Lektion 8   
Öva Topic 3 och exercises Topic 3 (Shirwani + parlör) 

Läsa Topic 4 (Shirwani + parlör) 

Lektion 9   
Repetition Topic 1, 2, 3, 7 (Shirwani + Parlör) 

Skriftlig tenta 1    

Topic 1, 2, 3 och 7 (Shirwani + parlör) 

Lektion 10     

Öva Topic 4 och exercises Topic 4 (Shirwani + parlör) 
Läsa Topic 5 (Shirwani + parlör) 

Lektion 11    

Genomgång av tabellen med relativa pronomen (Frangieh, Arabic for life, 
s.168)

Öva Topic  5 och  exercises Topic 5 (Shirwani + parlör)



Lektion 12    
Övningar med relativa pronomen (material utdelas av läraren) 

Läsa Topic 6 (Shirwani + parlör)   

Lektion 13    

Öva Topic 6 och exercises Topic 6 (Shirwani + parlör) 
Läsa Topic 8 (Shirwani + parlör) 

Lektion 14     

Öva Topic 8 och exercises Topic 8 (Shirwani + parlör) 
Läsa Topic 9 (Shirwani + parlör) 

Lektion 15     

Öva Topic 9 och exercises Topic 9 (Shirwani + parlör) 
Extra material utdelat av läraren 

Lektion 16     

Repetition Topic 4, 5, 6, 8, 9 (Shirwani + parlör) 

Skriftlig tenta 2    

Topic 4, 5, 6, 8, 9 (Shirwani + Parlör) 



Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga 

historia och religioner, 7.5 hp 

Lärare 
Erik Sundblad [erik.sundblad@su.se] 
Telefon: 08-16 28 99 

Innehåll 
Denna delkurs behandlar Mellanöstern och Nordafrikas politiska historia 

från de israelitiska folkens uppkomst ca. 1800-1200 f.v.t. fram till och 

med det Osmanska rikets uppkomst på 1300-talet. Den historiska 
utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika från mitten av 1300-talet fram 

till idag kommer att behandlas på delkursen Mellanöstern- och Nordafrikas 
moderna historia.  

Kursen tar sitt avstamp i det israelitiska folkets äldsta historia, och 

diskuterar skiljelinjerna mellan historia och religion i samband med 
berättelserna om Abraham och hans efterkommande. Du får följa 

israeliternas uttåg ur Egypten under Moses ledning, etableringen av en 
stat under kung David, och det israelitiska folkets situation under olika 

imperier, fram till det att romarna förstörde det judiska templet under det 
första århundradet efter vår tid. 

Därefter kommer du att få läsa om hur kristendomen sprids i Mellanöstern 

och så småningom blir statsreligion i det Bysantinska riket. Det 

Bysantinska rikets långa kamp mot det persiska Sassanidiska riket 
kommer att bädda för de arabiska erövringarna på 600-talet. Du kommer 

få läsa om Muhammeds liv och profetskap, och om hur hans efterföljare 
bildar det första arabiska imperiet i Mellanöstern.  

Kursen behandlar också de abrahamitiska religioner som uppstår i 

Mellanöstern under denna period. Judendomen, kristendomen och islam 
kallas ibland för de abrahamitiska religionerna på grund av sitt 

gemensamma ursprung, sina många likheter sinsemellan, och för att de 
alla tillskriver Abraham en viktig roll i de religiösa traditionerna.  

De tre abrahamitiska religionerna är alla verksamma och spelar en viktig 

roll i Mellanöstern idag. Du kommer att få bekanta dig med deras historia 
och utveckling under den tidsperiod kursen behandlar. Du kommer även 

att få bekanta dig med respektive religions mest centrala 

trosuppfattningar, de heliga skrifterna, samt de viktigaste riterna och 
högtiderna. Därtill kommer du få en inblick i vilka som är de viktigaste 

inriktningarna och förgreningarna inom de olika religionerna idag, samt 
vilka moderna utmaningar de står inför.  



Kurskrav 
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 

tidiga historia och religioner är även det s.k. Skrivarseminariet 

obligatoriskt. 

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. 

Den student som inte blir godkänd på tentamen/omtentamen/
uppsamlingstentamen för den aktuella terminen, kan tentera igen nästa 
gång kursen ges. Studenten måste då omregistrera sig på kursen och 
uppfylla närvarokravet igen för att få tentera.

Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

 visa kunskap om judendomen, kristendomen och islams historia,
trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala grupperingar.

 identifiera betydelsefulla skeenden och personer i den historiska
utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika, från ca 1800 f.v.t. till 1300

v.t., med särskilt fokus på profeten Muhammad, islams uppkomst och
perioden för de umayyadiska och abbasidiska kalifaten.

Undervisning och examination 
Undervisningen på denna delkurs är obligatorisk. 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.  

Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner examineras 

genom en 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 tidiga historia och religioner 

publiceras på Mondo i samband med sista föreläsningen.   

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. 

Betygskriterier 
A Studenten har visat kunskap om judendomen, kristendomen och 

islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala 

grupperingar. Studenten har också visat en förmåga att identifiera 

betydelsefulla skeenden och personer i den historiska utvecklingen i 
Mellanöstern och Nordafrika, från ca 1800 f.v.t. till 1300 v.t., med 

särskilt fokus på profeten Muhammad, islams uppkomst och de 
umayyadiska och abbasidiska kalifaten.  

Studenten har uppfyllt kriterierna mycket väl samt visat på ett 

självständigt och kritiskt förhållningssätt. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro. 

B Studenten har visat kunskap om judendomen, kristendomen och 

islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala 
grupperingar. Studenten har också visat en förmåga att identifiera 

betydelsefulla skeenden och personer i den historiska utvecklingen i 
Mellanöstern och Nordafrika, från ca 1800 f.v.t. till 1300 v.t., med 

särskilt fokus på profeten Muhammad, islams uppkomst och de 

umayyadiska och abbasidiska kalifaten. 

Studenten har uppfyllt kriterierna mycket väl. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro. 

http://www.mitt.su.se/


C Studenten har visat kunskap om judendomen, kristendomen och 

islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala 

grupperingar. Studenten har också visat en förmåga att identifiera 
betydelsefulla skeenden och personer i den historiska utvecklingen i 

Mellanöstern och Nordafrika, från ca 1800 f.v.t. till 1300 v.t., med 
särskilt fokus på profeten Muhammad, islams uppkomst och de 

umayyadiska och abbasidiska kalifaten. Studenten har uppfyllt 
kurskravet om obligatorisk närvaro. 

D Studenten har visat kunskap om judendomen, kristendomen och 

islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala 
grupperingar. Studenten har också visat en förmåga att identifiera 

betydelsefulla skeenden och personer i den historiska utvecklingen i 
Mellanöstern och Nordafrika, från ca 1800 f.v.t. till 1300 v.t., med 

särskilt fokus på profeten Muhammad, islams uppkomst och de 
umayyadiska och abbasidiska kalifaten.  

Studenten har uppfyllt kriterierna på ett ytligt sätt och med vissa 
mindre brister och/eller missförstånd. Studenten har uppfyllt 

kurskravet om obligatorisk närvaro. 

E Studenten har visat kunskap om judendomen, kristendomen och 
islams historia, trosuppfattningar, heliga skrifter, riter och centrala 

grupperingar. Studenten har också visat en förmåga att identifiera 
betydelsefulla skeenden och personer i den historiska utvecklingen i 

Mellanöstern och Nordafrika, från ca 1800 f.v.t. till 1300 v.t., med 
särskilt fokus på profeten Muhammad, islams uppkomst och de 

umayyadiska och abbasidiska kalifaten.  

Studenten har uppfyllt kriterierna på ett ytligt sätt och med vissa 
större brister och/eller missförstånd. Dessa är dock inte så 

allvarliga att studenten ska underkännas. 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. 

Observera att 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 kursansvarig.  



Kurslitteratur 
 Esposito, John L., Islam. Den raka vägen. Andra upplagan. Lund:

Studentlitteratur. 2011. ISBN 9789144071176. (398 sidor).

 Groth, Bente, Judendomen. Kultur, historia tradition. Stockholm:
Natur och Kultur. 2002. ISBN 9127073890. (346 sidor).

 Hedin, Christer, Kristendom. Lära, fromhetsliv och historia.

Stockholm: Dialogos. 2011. ISBN 9789175042336. (319 sidor).

Artiklar tillgängliga på sub.su.se 

 Manzano Moreno, Eduardo, ”The Iberian Peninsula and North Africa”,
The New Cambridge History of Islam. Volume 1. Cambridge: Cambridge

University Press. 2010. s. 581-600 (19s).
 Whittow, Mark, ”The late Roman/early Byzantine Near East”, The New

Cambridge History of Islam. Volume 1. Cambridge: Cambridge

University Press. 2010. s. 72-97 (25s).

Artiklar tillgängliga på Atena 

 Axworthy, Michael, "Origins: Zoroaster, the Achaemenids, and the
Greeks", A history of Iran. New York: Basic Books. 2008. s. 12-30

(18s).
 Hinnells, J. R., ”Why study Religions?”, The Routledge Companion to the

Study of Religion. Second  Edition. New York: Routledge. 2010. ISBN

0415473284. s. 5-20 (15s).
 Knysh, Alexander, "After Muhammad: The "Rightly Guided" Caliphs and

the Arab Conquests", Islam in Historical Perspective. United States.
Pearson. s. 36-47 (11s).

 Scheindlin, Raymond P., ”Judaea and the Origns of the Diaspora”, A
Short History of the Jewish People from legendary times to modern

statehood. Oxford: Oxford University Press. 1998. s. 25-49 (14s).

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

 Cook, M., Robinson, C. F. & Fierro, M. (eds.), The New Cambridge
History of Islam, Vol. 1-6, Cambridge: Cambridge University Press.

2010. ISBN 052151536X.
 Hedin, Christer, Islams historia. Tro och traditioner genom tiderna.

Stockholm: Dialogos förlag.  2010. ISBN 9789175042206.
 Lapidus, Ira M., A History of Islamic Societies. Oxford: Oxford

University Press. 2002. (1000s) ISBN 0521779332.
 McGrath, Allister E., Christianity. An introduction. Second Edition.

Oxford: Blackwell Publishing. ISBN 1405108991.
 Naylor, Phillip C., North Africa. A History from Antiquity to the Present.

Austin: University of Texas Press. 2009. ISBN 9780292719224.

 Olsson, Susanne & Sorgenfrei, Simon (red.), Islam: En
Religionsvetenskaplig Introduktion. Stockholm: Liber. 2015.

 Sarkosh Curtis, V & Stewart, S. (red.), The Sasanian Era. London: I.B.
Tauris. 2008.

 Sartre, Maurice, The Middle East under Rome. Harvard University Press.



2005. ISBN 0674025652. 
 Watt, W. Montgomery, Muhammed. Prophet and Statesman. Oxford:

Oxford University Press. 1974. ISBN 0198810784.

Detaljschema 
För dagar, datum och plats, se hemsidan, www.su.se/asia. 

För aktuellt schema och eventuella förändringar hänvisas alltid till 
TimeEdit. 

Föreläsning 1: Judendomens tidiga historia 
Läshänvisningar: Hinnels s. 5-20, Groth, s. 9-35, 46-80, Axworthy s. 12-

30, Scheindlin, s. 25-49.  

Teman för föreläsningen: 
• Kursintroduktion

• Vad är skillnaden mellan religionsstudier och historiestudier?
• Abraham och hans efterkommande

• Moses och uttåget ur Egypten
• Kungatiden och templet i Jerusalem

• Kungadömets delning och det norra rikets undergång
• Den babyloniska fångenskapen

• Perserna och befrielsen ur fångenskapen
• Alexander den store och hellenismen

• Mackabéerupproret

• Den romerska ockupationen och det andra templets förstörelse

Föreläsning 2: Heliga skrifter, religiösa föreställningar och ritualer 
inom judendomen 

Läshänvisningar: Groth, s. 35-45, 81-152. 

Teman för föreläsningen: 
• Torah och Tanakh

• Talmud (Mishna och Gemara)
• Halakha och Aggada

• Religiösa föreställningar inom judendomen

• Synagogans betydelse
• Bönens betydelse

• Kosher och matregler
• Judiska ritualer och högtider

Föreläsning 3: Judendomens moderna utveckling och viktiga 

högtider 
Läshänvisningar: Groth, s. 153-307. 

Teman för föreläsningen: 

• Sefarad och Ashkenaz
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• Judarna i Mellanöstern
• Pogromer och gettoisering

• Emancipationen

• De moderna judiska rörelserna
• Förintelsen

• Staten Israel

Föreläsning 4: Kristendomens uppkomst, trosföreställningar och 
heliga skrifter 

Läshänvisningar: Hedin s. 7-110, 159-294. 

Teman för föreläsningen: 
• Jesus liv och läror

• Paulus betydelse för kristendomens utveckling
• Det nya testamentets skrifter

• Kristendomens grundläggande trosföreställningar

• Kristen etik och kristna ritualer
• Protestantismen

• Kristendomen idag: Utbredning och utmaningar

Föreläsning 5: Mellanöstern historia från kristendomen till islams 
uppkomst 

Läshänvisningar: Hedin s. 111-58, Esposito, s. 17-42, Whittow, s. 72-97. 

Teman för föreläsningen: 
• Konstantin den store

• Det bysantiska riket

• Kristendomen som statsreligion
• Splittringen mellan öst och västkyrkan

• De olika inriktningarna inom östkyrkan
• Det förislamiska Arabien

• Muhammeds liv

Föreläsning 6: Islams tidiga historia 
Läshänvisningar: Esposito, s. 61-70, Knysh 36-47, Manzano 581-600. 

Teman för föreläsningen: 

• De islamiska erövringarna
• Kaliferna och successionskonflikten

• Umayaderrna och Abassiderna
• Det islamiska Spanien

• De kristna korstågen
• Fatmiderna och Ayyubiderna

Föreläsning 7: Islams läror och utveckling 

Läshänvisningar: Esposito, s. 42-60, 70-100, 115-173. 



Teman för föreläsningen: 
• Koranen och haditherna

• Islams fem pelare

• Splittringen mellan sunni- och shia-islam
• De olika shiitiska förgreningarna

• De muslimska lagskolorna
• Inriktningar inom islamisk teologi

• Sufismen

Skrivarseminarium 
Läshänvisningar: Formaliakompendium 1 - Att referera 

 Hur skriver man en hemtentamen?

 Hur refererar man korrekt?

 Vad innebär plagiering?

Föreläsning 8: Islam i den moderna tiden  

Läshänvisningar: Esposito s. 101-113, 175-343. 

Teman för föreläsningen: 

• Väckelserörelser på 1700-talet: Wahhabismen
• De liberalt orienterade islamiska reformisterna: Afghani, Abduh och

Rida
• 1900-talets politiskt orienterade islamiska förnyare: Det muslimska

brödraskapet
• Militant Salafism

• Islamism inom shia-islam
• Islams moderna utmaningar



Tentamen, regelverk och studentinflytande 

Examination 
Examinationsform för varje modul finns angiven i kursplanen och i 
kursbeskrivningen. Bägge hittar du i kurskompendiet som finns tillgängligt 

på hemsidan och i Athena. Några moduler har salstentor som skrivs efter 
modulens slut, andra har hemtentor, muntliga tentor eller andra 

examinatonsuppgifter.delkurs 

OBS! Endast studenter som anmält sig till tentamen får tentera! 

Om du dyker upp till tentamen utan att ha anmält dig kommer du 

alltså inte att få tentera vid det tillfället! För att anmäla dig loggar du 
in på student-Ladok (www.student.ladok.se). Vid eventuella problem, 

kontakta studentexpeditionen. 

Följande regler vid examination är övergripande vid Stockholms 
universitet, och är till för att säkerställa en rättvis examination. 

Nedanstående är ett utdrag ur regelboken 
(https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-

regelboken/utbildning/regler-f%C3%B6r-tentamensskrivningar-vid-
stockholms-universitet-1.26334 ), och gäller regler för tentander:   

1. Tentands ansvar att följa reglerna

Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Om skrivvakts
anvisningar och tillsägelser inte följs kan det medföra att tentamen inte

rättas eller att disciplinära åtgärder vidtas. Tentand ska låta skrivvakt

kontrollera identitetskort och medhavt material.

2. Identitetskontroll och namnteckning
Tentand ska uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation

räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd
legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som

anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska
identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort, under

förutsättning att identitetshandlingen inte måste översättas för att
tentanden ska kunna identifieras. Tentand ska anteckna identifikationskod

eller för det fall tentamen inte är anonym sitt namn och personnummer
enligt skrivvakts anvisningar.

3. Placering i skrivsalen

Det ska alltid anslås placeringslistor innan salstentamina. På dessa ska

alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna
utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Tentander som inte anmält sig i

förväg får endast delta i tentamen i den mån institutionen medger detta,
och då i mån av plats. Tentanderna placeras i sådana fall av skrivvakt. Vid

http://www.student.ladok.se/


tentamina med upp till 25 tentander medges undantag från kravet på 
placeringslistor. 

 

4. Personliga tillhörigheter 
Tentand ska följa skrivvakts instruktioner om var väskor och andra 

personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon och annan otillåten 
teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland 

personliga tillhörigheter. 
 

5. Hjälpmedel 
Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får 

medföras till tentamen. Såvitt avser hjälpmedel som kan lagra, avge eller 
förmedla information, exempelvis miniräknare med möjlighet att lagra 

data, gäller kravet på medgivande även för information som finns i eller 
kan avges eller förmedlas av hjälpmedlet. Det ska särskilt framhållas att 

mobiltelefoner aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel. 
 

6. Papper 

Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta 
gäller även kladdpapper. 

 
7. Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter 

Tentand som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter 
att 30 minuter av skrivtiden har gått. Tentand som infinner sig efter det 

att 30 minuter av skrivtiden har gått får inte delta i det skriftliga provet. 
 

8. Förbud för tentander att samtala 
Samtal mellan tentander eller mellan tentand och utomstående, 

exempelvis via mobiltelefon, får inte förekomma förrän samtliga som 
deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till skrivvakt. Detta förbud 

gäller såväl i skrivsalen som under eventuella toalettbesök. 
 

9. Paus och toalettbesök 

Vid tentamina som omfattar mer än fem timmar ska det vara en paus om 
30 minuter. Skrivvakt ska ge besked om vilka toaletter som får användas 

och tentand ska följa skrivvakts anvisningar. 
 

10. Inlämning 
Tentand får inte ta med sin tentamen ut ur skrivsalen utan ska 

personligen lämna den till skrivvakt. Observera att även en "blank" 
skrivning ska lämnas till skrivvakt innan tentand lämnar skrivsalen. 

 
11. Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig 

Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig. 
Störande uppträdande kan leda till disciplinära åtgärder. 

 



12. Fusk 
Tentand som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om tentand visar 

upp och lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska om 

möjligt erbjuda tentand möjligheten att byta ut det otillåtna hjälpmedlet 
mot ett godkänt exemplar. Tentand som vägrar visa eller lämna ifrån sig 

hjälpmedel får inte fortsätta skrivningen. Eventuellt fusk och/eller 
störande beteende behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av 

rektor som ett disciplinärende. 
 

13. Vid brandlarm, bombhot eller liknande 
Vid brandlarm, bombhot eller liknande ska tentand följa de anvisningar 

som ges av skrivvakter. I sådana händelser ska utrymning av skrivsal 
alltid ske omedelbart och skrivvakter förvandlas automatiskt till tillfälliga 

utrymningsledare för skrivsalen. Vid utrymning av skrivsal uppmanas 
tentander att inte samtala med varandra för att om möjligt kunna återgå 

till skrivningen efter att brandlarmet är över. Den huvudansvarige 
skrivvakten ska efter samråd med institutionen meddela tentanderna om 

de får återgå till skrivningen. 

 
 

Hemtentamen 
Tentamen kommer att publiceras det datum och det klockslag som står 

angivet i TimeEdit eller i Athena. En hemtentamen publiceras vanligtvis på 
kurssidan i Athena. Tentamen kommer att finnas på Athena 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 
TimeEdit eller i Athena.  

 
Om inget annat anges ska en hemtentamen, precis som en salstentamen, 

alltid skrivas självsändigt. För att förhindra uppkomsten av situationer där 
misstanke om fusk uppstår är det viktigt att du är tydlig med bland annat 

källhänvisningar. För mer information, se stycket Formalia, om att 
referera och citera, nedan. 

 
 

Särskilda behov 
Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt stöd 
och/eller hjälpmedel, ska du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt 

stöd i systemet Nais. Gör detta i god tid innan kursstart. För att fullfölja 
ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig 

funktionsnedsättning.   
 

När ansökan är mottagen kommer en samordnare att kontakta dig för att 
boka ett personligt möte. Efter samtal med samordnare får du ett intyg 

där dina rekommenderade stödformer beskrivs. Du bör då kontakta en 
studierektorn för ditt ämne (hanna.kritz@su.se för japanska och 

mailto:hanna.kritz@su.se


koreanska, johan.fresk@su.se  för kinesiska, eller martin.safstrom@su.se 
för arabiska och mellanösternstudier). 

 

De stöd som finns tillgängliga är t.ex. anpassning av lokaler, kurslitteratur 
som talbok, anteckningsstöd, mentorsstöd, förlängd skrivtid vid tentamen 

m.m. 
 

För mer information, se: https://www.su.se/utbildning/studera-med-
funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-

anpassningar-1.20886 Vid frågor, kontakta studentstod@su.se eller ring 
08–16 17 80. 

Kursvärdering 
Efter att en modul har avslutats har du som student rätt att få framföra 
dina synpunkter och erfarenheter av modulen i form av en kursvärdering. 

Kursvärderingarna genomförs anonymt efter avslutad modul. 
Kursvärderingarna besvaras vanligtvis digitalt på en dator, mobiltelefon 

eller liknande. En länk till kursvärderingen skickas till din e-post och du 
har då en till två veckor på dig att besvara den. 

 
Resultatet av kursvärderingarna, respons från lärare och beslut om 

eventuella åtgärder finns sedan tillgängligt för dig som student i en pärm 
på Studentexpeditionen senast 10 veckor efter avslutad kurs. 

 
Om du av någon anledning inte fått möjlighet att fylla i en kursvärdering 

för en modul du läst kan du kontakta Studentexpeditionen 

(exp.asien@su.se) för att få möjlighet att göra detta. 
 

 
 

Formalia, om källkritik och plagiering 
 

Källkritik 
Tänk på att alltid vara kritisk till de källor du använder och välj dem med 

omsorg. Det är alltid viktigt att kunna motivera varför du valt en viss 
källa. 

 
Att du förhåller dig kritiskt till dina källor är särskilt viktigt när du 

använder dig av information som du hämtat från internet. Tänk till 
exempel på vem som skrivit informationen som står på hemsidan du 

använder och varför hemsidan är gjord (t.ex. i propagandasyfte). 
 

Wikipedia är ett exempel på en hemsida som inte anses som en tillförlitlig 

källa när du skriver examensarbete eller hemtenta. Anledningen till det är 
att informationen som återfinns där är skapad av frivilliga bidragsgivare 

mailto:johan.fresk@su.se
mailto:martin.safstrom@su.se
https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-anpassningar-1.20886
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från hela världen. Innehållet är därmed öppet och fritt, och alla har 
möjlighet att lägga till och ta bort information från Wikipedia. 

 

För mer information om att tänka kritiskt, se till exempel: 
 

 Lars Torsten Eriksson och Jens Hultmans Kritiskt tänkande: utan tvivel 
är man inte riktigt klok, Stockholm: Liber förlag, 2014. 

 Thorsten Thuréns Källkritik, Stockholm: Liber AB, 2013. 
 

Plagiering 
Studera gärna tillsammans med dina studiekamrater, men tänk på att 
examinationsuppgifter och examensarbeten normalt görs självständigt om 

inget annat anges i kursbeskrivningen.  
 

När din examinationsuppgift eller ditt examensarbete skall lämnas in är 
det viktigt att du arbetar självständigt. Det är inte tillåtet att plagiera från 

en kurskamrat, en bok eller en källa från internet. 

Med plagiering menas att man använder sig av det någon annan skrivit 
utan att ange källan. Eftersom mycket av det du som student skriver 

under dina universitetsstudier är byggt på tidigare forskning kommer du 

att behöva använda dig av andra källor. Det är därför mycket viktigt att 
du är noga med att redovisa varifrån du hämtat din information. Läs mer 

om det nedan, under delen Formalia, om att referera och citera.  

Om du blir osäker på hur du ska förhålla dig till plagiering kan du alltid 
fråga ansvarig lärare på kursen. I många fall är det missförstånd som 

leder till att misstanke om fusk uppstår, det är därför viktigt att du är 
medveten om vad som gäller angående källhänvisningar. 

Alla anställda vid Stockholms universitet är skyldiga att anmäla 

disciplinärenden så som misstanke om vilseledande vid prov eller 

liknande. En sådan anmälan görs till studierektor vid institutionen. 
För att ta del av Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden vid 

Stockholms universitet i sin helhet, se 
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/fil

e/SU%20FV-2.5.1-2623-
16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf    

 
 

Internetresurser för mer information om plagiering: 
Urkunds plagiathandbok, http://www.urkund.se/se/student 
Skrivguiden, http://skrivguiden.se/ 

 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.215935.1476451187!/menu/standard/file/SU%20FV-2.5.1-2623-16%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20disciplin%C3%A4renden.pdf
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Formalia, om att referera och citera 
 

När du skriver examinationsuppgifter i form av examensarbeten eller 
hemtentor är det viktigt att du är noga med att redovisa de källor du 

använt dig av i ditt arbete. Detta gör du genom referenser, både i form av 
noter och källförteckning.  

 
Det finns mycket litteratur kring referenshantering, både på biblioteket 

och på nätet. Nedan finner du en sammanfattning av några av de saker 
som är viktiga att tänka på när det gäller referenshantering. 

 

När du skriver ett examensarbete (kandidat- eller masteruppsats) ska du 
dessutom ta hänsyn till det som gäller för just din kurs, se 

kursbeskrivningen för den kurs du läser. 
 

 

Referenser i text, olika modeller 
Det finns olika modeller för att hantera referenser i texter. Två vanliga 
kallas för Harvardmodellen och Oxfordmodellen. 

 

Harvardmodellen innebär att du refererar direkt i den löpande texten, 
medan Oxfordmodellen innebär att du refererar i en not (se exempel på 

modellerna nedan). Ingen av modellerna är mer rätt eller fel, men inom 
just ditt ämne kan det vara tradition att använda sig av den ena eller den 

andra. Det är viktigt att du är konsekvent i den modell som du använder, 
så att du genomgående väljer att referera i t.ex. noter om du använder 

det. 
 

 

Citera, om användning av noter 
Det är vanligt att använda sig av citat i texter. Att citera innebär att du 

ordagrant återger någonting som någon annan sagt eller skrivit. Ett citat 
ska alltid vara återgivet exakt, även om det finns stavfel. Efter citatet ska 

du alltid ange varifrån du hämtat det. Detta gör du direkt efter, i en not 
eller i en parentes, beroende på vilken modell för referenshantering du 

väljer. 
 

Om det finns ett stavfel i citatet kan du markera det med [sic] direkt efter 
stavfelet för att markera att det inte är du som skrivit av fel. För särskilt 

allvarliga stavfel kan du skriva [sic!]. 
 

En referens efter ett citat enligt Harvardmodellen kan se ut såhär: 

“Ett rimligt krav på en vetenskaplig begreppsapparat är att den går att 
använda i tillämpningar” (Persson och Sahlin, 2013:205). 

 



En referens i form av en not efter ett citat enligt Oxfordmodellen kan se ut 
såhär: 

“Ett rimligt krav på en vetenskaplig begreppsapparat är att den går att 

använda i tillämpningar”.1 

Längre citat 
Om ett citat är kort, som i exemplen ovan, anges det direkt i den löpande 

texten. Om citatet är längre ska det istället stå i ett stycke för sig. T.ex: 
 

För den franske litteratur- och kulturteoretikern Roland Barthes är 
det centralt att berättarinstansen skiljs ifrån författarens och 

berättelsens subjekt (1988). Den som talar i berättelsen är inte 
den som skriver i verkliga livet. Och den som skriver är inte den 

som är. Det finns enligt Barthes två olika sorters 
berättarpositioner: berättaren som personlig eller opersonlig 

berättarinstans. Detta motsvarar inte givet skillnaden mellan en 
berättare i första respektive tredje person. En berättelse kan 

skrivas i tredje person och ändå vara personlig.2 eller (Johansson, 
2005:39). 

 

Notera att ovanstående citat anges i ett stycke för sig, med en tom rad i 
början och slutet, samt att det är indraget på bägge sidor. Ett citat av den 

här typen behöver inte omges av citationstecken. 
 

Citat i citatet 
Om den som du citerar i sin tur har citerat någon annan ska detta återges 

inom enkla citationstecken.  
 

T.ex: “Finally, upon reaching the attractive landscapes in Mitava, he 
writes: ‘The countryside here is much prettier than Livonia, through which 

one would not regret to travel with his eyes half closed’”3 eller (Lewis, 

1995:57). 
 

Att referera till samma författare och verk direkt efter 
varandra 
Om du citerar eller refererar till samma författare och verk direkt efter 
varandra behöver du inte skriva ut hela referensen på nytt. Istället skriver 

du helt enkelt “ibid” om det dessutom rör sig om samma sida. Om det 

gäller en annan sida i samma verk och av samma författare skriver du 
“ibid, 43”.4 

 
 

                                                        
1 Johannes Persson och Nils-Eric Sahlin. Vetenskapsteori för sanningssökare. Lund: Fri Tanke Förlag, 2013, 205. 
2 Anna Johansson. Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2005, 139. 
3 S. Mark Lewis. Modes of Historical Discourse in J.G. Herder and N.M. Karamzin. New York: Peter Lang Publishing, Inc, 1995, 57. 
4 Ibid betyder ”på samma ställe” och är en förkortning av det latinska ibidem. 



Referat 
Om du gör en sammanställning av någons text med dina egna ord kallas 
detta för ett referat. I ett referat förmedlar du någon annans idéer med 

dina egna ord, och har möjlighet att välja ut det som du själv tycker är 
centralt, eller det som du anser vara mest relevant för din 

examensuppgift. Om du infogar dina egna åsikter/antaganden måste du 
vara mycket noga med att markera det.  

 
I ett referat behöver du inte använda citationstecken, men du måste ange 

referensen så att läsaren ska kunna hitta källan, antingen inom parentes i 

den löpande texten eller i form av en not (se ovan). 
 

 

Källförteckning 
Källförteckningen är listan över den litteratur du använt dig av när du 
skrivit din examinationsuppgift. Källförteckningen ska alltid återges i 

slutet, och om du vill kan du dela upp den i t.ex. primära och sekundära 

källor, eller “internetbaserat material”, “artiklar”, “intervjuer” osv. om du 
har använt dig av det. 

 
Källförteckningen ska vara alfabetiskt ordnad efter författarnas efternamn, 

och kan se ut t.ex. såhär: 
 

Hamori, Andras. On the Art of Medieval Arabic Literature. Princeton, New 
Jersey: Princeton University Press. 1974. 

 
Om du har använt dig av två eller fler böcker från samma författare 

behöver du inte skriva ut författarens namn mer än en gång. Observera 
att böckerna ska vara kronologiskt ordnade. Det kan se ut t.ex. såhär: 

 
Mernissi, Fatima. Women and Islam. An Historical and Theological 

Enquiry. Oxford: Blackwell Publishers. 1991. 

 
________. Women’s Rebellion & Islamic Memory. London and New 

Jersey: Zed Books. 1996. 
 

Kapitel i bok 
När det handlar om en hel bok behöver sidantalet inte anges, men om du 

istället har använt dig av ett kapitel i en antologi, ska du ange sidorna i 
din källförteckning, t.ex: 

 
Lee, Peter and Ashby, Rosalyn. “Progession in Historical Understanding 

among Students Ages 7-14”, Knowing, Teaching & Learning History. 

National and International Perspectives, edited by Peter N. Stearns, Peter 
Seixas and Sam Wineburg. New York and London: New York University 

Press. 2000, ss. 199-222. 
 



Artiklar 
Om din källa är en artikel kan det se ut på följande sätt i din 
källförteckning: 

 
Kessy, Emanuel Thomas. “The Transition from the Later Stone Age to Iron 

Age in Kondoa, Central Tanzania”, i The African Archaeological Review, 
Vol. 30, No. 3 September 2013, ss. 225-252. 

 

Internetkällor 
Om din källa är en sida från internet, t.ex. från ett uppslagsverk, finns 

ofta en anvisning om hur du kan referera till den på samma sida. Det som 
skiljer en internetkälla från en tryckt källa är att du ska ange när du läste 

sidan. 
 

 

Lästips på internet 
 

https://www.su.se/utbildning/studie-och-
spr%C3%A5kverkstaden/v%C3%A5ra-b%C3%A4sta-tips/s%C3%A5-

sammanfattar-du-och-refererar-till-k%C3%A4llor-1.343151     
 

https://www.su.se/biblioteket/forskarst%C3%B6d/referenshantering  
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