Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

EG 205 (EG 206 och EG 207)

Kursbenämning, svenska

Introduktion i bibelhebreiska

Kursbenämning, engelska

Introduction to Biblical Hebrew

Kursens högskolepoäng (hp)

15 hp (7,5 hp + 7,5 hp).

Inriktning

Exegetisk teologi.

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, fortsättningskurs (G1F).

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A samt Introduktion till Gamla testamentets
innehåll och tolkning (EG 101) eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i
bibelhebreiska samt förståelse för det språkliga studiets roll vid
exegetisk textanalys.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 läsa och skriva hebreisk text,
 redogöra för bibelhebreiskans grundläggande ordförråd,
formlära och syntax,
 med hjälp av lexikon och grammatik läsa och förstå
enkel gammaltestamentlig text på hebreiska samt
översätta denna till svenska eller engelska,
 förklara språkliga diskussioner i kommentarer till
gammaltestamentliga texter.

Moment

a) Bibelhebreiskans grundläggande grammatik och ordförråd.
b) Läsning, analys och översättning av hebreisk text.

Undervisnings- och
arbetsformer

Lektioner, gruppövningar och självstudier.

Litteratur, övriga läromedel

• Pratico, Gary D. och Miles V. Van Pelt. Basics of Biblical
Hebrew Grammar: 2:a uppl. Grand Rapids: Zondervan, 2007.
• Pratico, Gary D. och Miles V. Van Pelt. Basics of Biblical
Hebrew: Workbook, 2:a uppl. Grand Rapids: Zondervan,
2007.
Distans Studenter:
 Basics of Biblical Hebrew Video Lectures: A Complete
Course for the Beginner, 2012. (NTSC format DVDs eller
Amazon Video eller Vimeo)
Referenslitteratur:
• Old Testament Hebrew Vocabulary Cards. Grand Rapids:
Zondervan, 2004.
eller Young, Robb Andrew. Shinun, iPhone app store
• Pratico, Gary D. och Miles V. Van Pelt. Biblical Hebrew
Laminated Sheet, Grand Rapids: Zondervan, 2005.
Biblia Hebraica Stuttgartensia
eller BHS in software format.
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Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.
Dessutom som referenslitteratur:
Holladay, William L, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon
of the Old Testament, Grand Rapids: Eerdmans, 1993 (eller
senare)
eller Brown, Francis and Samuel Rolles Driver and Charles
Augustus Briggs, Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew
and English Lexicon, elektronisk uppl.
eller annat liknande lexikon
Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att den studerande:
 uppvisar grundläggande kunskaper i bibelhebreiskans
ordförråd, formlära och syntax,
 visar förmåga att med hjälp av språkliga hjälpmedel
översätta enklare hebreisk text till svenska eller engelska.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande:
 uppvisar detaljkunskaper i framför allt bibelhebreiskans
formlära och syntax,
 med viss självständighet kan översätta och språkligt
kommentera enklare hebreisk text.

Examination

Examination sker genom återkommande muntliga och/eller
skriftliga prov samt två avslutande tentamina, den ena efter
halva kursen, den andra efter hela kursen.

Utvärdering

Kursen ska utvärderas skriftligt.

Särskild information








Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera
sina PM men inte erhålla betyget Väl godkänd.
För betyget Väl godkänd krävs förutom ovan angivna
kriterier även att uppgifter inlämnas inom
överenskommen tid och tentarna mästa bli skriven på
datum på schemat. Vid sent komplettering kan betyget
högst bli Godkänd.
Antal provtillfällen begränsas till fem. Omtentamen
dagar är schemalagda en gång per termin. Kolla in den
akademiska kalendern.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad gäller
förkunskapskraven.
Om kursen läses på kvartsfart delas den i EG 206 och
EG 207 om vardera 7,5 hp. Samma kursplan gäller för
båda.

Kursplanen fastställd

2008-09-01, senast reviderad 2017-03-15.

Planen gäller från

Ht 2008.
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