
 
 

   
    

 

 

Kursplan 
 

Gammaltestamentlig hebreiska 1, 7,5 högskolepoäng 
Biblical Hebrew Exegesis 1, 7,5 ECTS-credits 

Kod BV205H Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2022-03-25 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi, inklusive BV101C/R Gamla testamentet, baskurs och BV103C/R Bibelteologi 1. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa grundläggande kunskaper om gammaltestamentlig hebreiska, ifråga om vokabulär, formlära och 
syntax, 

• visa förståelse för textkritikens och översättningsproblematikens betydelse för tolkningen av de 
gammaltestamentliga texterna, samt 

• visa förståelse för språkstudiets betydelse för den gammaltestamentliga bibelvetenskapen. 
 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att översätta enklare texter ur Gamla testamentet från hebreiska med språkliga  
hjälpmedel, 

• visa förmåga att självständigt skapa enklare meningar på hebreiska, samt 

• visa förmåga att tillämpa grundläggande textkritik. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förståelse för tolknings- och översättningsproblematik, samt 

• kunna reflektera kring språkstudiets relevans för Gamla testamentet och dess teologi. 

Innehåll och arbetsformer 
Tyngdpunkten i kursen ligger på att lära sig grunderna i det hebreiska språkets uppbyggnad, skaffa sig ett 
visst ordförråd och förstå den problematik som ligger i att översätta uråldriga hebreiska texter till modern 
svenska. Kursen består av i huvudsak föreläsningar över videokonferens, med undantag för två träffar på 
plats på Campus Örebro: första lektionen under upptaktsveckan samt salstentamen i slutet av kursen. 
Studenterna förväntas att förbereda material till varje lektion.  

Examinationsformer 
PM: Skriftlig analys av kort bibeltext, 500 ord (1 hp) 
Hemtentamen: Inriktad på läsförståelse och översättning (2 hp) 
Salstentamen: Inriktad på läsförståelse och översättning (4,5 hp) 
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* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Byte av ordlista. 
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Gammaltestamentlig hebreiska 1, 7,5 högskolepoäng 
Biblical Hebrew Exegesis 1, 7,5 ECTS-credits 
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