
Kursplan EG 21 1(3) 2013-03-18 

Kursplan Gamla testamentets hebreiska 

 
 
 

 
Kurskod: EG 21 
Ämnesområde: Exegetisk teologi 
Kursens benämning: Gamla testamentets hebreiska 
Kursens nivå: Fortsättningskurs 
Kursens omfattning: 15 sp 
Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle 
Engelskt namn på kursen: Old Testament hebrew, 15 credits 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Församlingsfakultetens samrådsgrupp 2008-06-02, 
reviderad 2013-03-18, att gälla från och med HT 2013. 

2. Inplacering 

Kursen ingår som ett obligatoriskt moment Teologisk utbildning för kyrka och 
samhälle med fördjupning i exegetisk teologi. 

3. Förkunskaper 

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på TU 1, 60 sp eller motsvarande 
kunskaper. 

4. Innehåll 

Kursen är uppdelad i två moment. Moment A avslutas med deltentamen och 
moment B med sluttentamen. 
Moment A (7,5 sp, kapitel 1–12 i Bibelhebreiska för nybörjare) 
Här introduceras hebreiskan som ett semitiskt språk. Alfabetet, vokaliseringstecknen 
och asymmetrin mellan skrift och uttal lärs in. Grundläggande mönster för 
vokalväxlingar, stavelsestruktur samt grundläggande ljudlagar introduceras. Störst 
vikt lägges vid nomina, partiklar, pronomen och konstruktusförbindelse. 
Pronominalsuffix fogade till nomen, partiklar etc. Verbsystemet introduceras med 
början i qal perfekt. 
Moment B (7,5 sp, kapitel 13–25 i Bibelhebreiska för nybörjare) 
Pronominalsuffix fogade till nomen, partiklar etc. Verbets samtliga stamformer och 
tempus introduceras. Grundläggande syntax, tempussystemet, reciprocitet, 
adverbiella konstruktioner, särskilda konstruktioner, emfatiska, asyndetiska 
satskonstruktioner. 
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4.1 Undervisnings- och arbetsformer 

På kursen ges föreläsningar blandade med gemensamma övningar och genomgångar 
av övningarna i övningsboken. Läxförhör används i pedagogiskt syfte, dock utan 
inverkan på betyget. 

5. Mål 

Studenten skall efter genomgången kurs kunna läsa enklare bibeltext på hebreiska 
med hjälpmedel (dvs. ordbok och grammatik). 

Kunskap och förståelse 

Studenten skall efter genomgången kurs 

 visa grundläggande kunskaper i bibelhebreiskans morfologi, 

 visa grundläggande kunskaper i bibelhebreiskans syntax, samt 

 behärska ett grundläggande ordförråd i bibelhebreiska. 

Färdighet och förmåga 

Studenten skall efter genomgången kurs 

 kunna analysera enklare satskonstruktioner och identifiera avvikelser från 
normalkonstruktioner, 

 kunna översätta enklare hebreisk text till svenska, 

 ha förmåga att använda språkliga hjälpmedel, 

 visa förståelse för problemen med att översätta antika texter, samt 

 kunna omsätta sina språkkunskaper i ett exegetiskt studium av 
gammaltestamentlig text. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Studenten skall efter genomgången kurs 

 visa förståelse för de språkliga studiernas plats i övriga teologistudier, samt 

 visa förmåga att reflektera över språkliga studiers relevans i kyrka och 
samhälle. 

6. Litteratur 

6.1 Obligatorisk litteratur 

Bergman, N. Bibelhebreiska för nybörjare: Lärobok. Lund: Studentlitteratur, 2000 (el. 
senare).  

Bergman, N. Bibelhebreiska för nybörjare: Övningsbok. Lund: Studentlitteratur, 2000 (el. 
senare). 

6.2 Referenslitteratur 

Nyberg, H. S. Hebreisk grammatik. Stockholm: Almqvist & Wicksell, 1972 (eller senare; 
finns också omtryckt av Uppsala universitet). 

Pelt, M. V. van, & G. D. Pratico. The Vocabulary Guide to Biblical Hebrew. Grand 
Rapids: Zondervan, 2003. 
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7. Examination 

Examination sker genom en skriftlig examination efter respektive moment. 
Slutbetyget grundar sig till 40% på resultatet i första deltentamen och till 60% på 
sluttentamen. 

8. Betyg 

På kursen ges graderade betyg enligt Församlingsfakultetens ordinarie betygsskala. 

9. Kursutvärdering 

Kursutvärdering sker i enlighet med studiehandbokens instruktioner. 

10. Övrigt 

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med EG 12. 
 


