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Nivå  G2F, grundnivå 2 Senast ändrad  2022-03-25 

 
Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi/Religionsvetenskap inklusive BV101C Gamla testamentet och BV103C Bibelteologi 
1 eller motsvarande. 

 
Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

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

• visa förståelse för textkritikens och översättningsproblematikens betydelse för tolkningen av de gam-
maltestamentliga 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. 

 
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. Stu-
denterna förväntas att förbereda material till varje lektion.  

 
Examinationsformer 
PM: Skriftlig analys av kort bibeltext. (1 hp)  
Hemtentamen: Inriktad på läsförståelse och översättning. (2 hp) 
Salstentamen: Inriktad på läsförståelse och översättning. (4,5 hp) 

 
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 kur-
sansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.  
 
Sedan förra gången kursen gavs har följande förändringar genomförts:  
Kursen har gjorts om från distanskurs (D) till hybridkurs (H) för att tydliggöra närvarokrav. Duggorna har 
tagits bort och i stället har regelbundna hemläxor införts. Läroboken har bytts ut. Examinationsformer har 
tydliggjorts och förkunskapskraven har justerats. 
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Obligatorisk läsning 

Elliger, Karl och W. Rudolph (red.). Biblia Hebraica Stuttgartensia.  ISBN: 9781598561623 (Finns även i Accor-
dance.) 

Holladay, William L. 1988. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: 
Eerdmans.  ISBN: 0-8028-3413-2 (Finns också hos Brill,  ISBN: 90-04-02613-4.) 

Tiemeyer, Lena-Sofia. 2016. Introduction to Biblical Hebrew. Scholar’s Publisher Inc. (Digital text, läggs ut på 
itslearning.) 

 
Frekvensordlista. (Digital text, läggs ut på itslearning.) 
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