Humanistiska och teologiska fakulteterna

HEBA10, Hebreiska: Nybörjarkurs I, 15 högskolepoäng
Modern Hebrew: Elementary Course I, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-05-27 att gälla från och med
2013-05-27, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Ämne: Hebreiska
Kursen ges som fristående kurs på halvfart. Den kan normalt ingå i en generell
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Undervisning sker på svenska eller engelska och hebreiska.
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för vad som kännetecknar det moderna hebreiska
språket i ett historiskt perspektiv,
• kunna redogöra för hebreiska språkets alfabet och skriftsystem,
• kunna redogöra för de mest grundläggande dragen i hebreiskans formlära, i
huvudsak verbets uppbyggnad och användning,

Färdighet och förmåga
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• kunna använda ett hebreiskt lexikon,
• kunna uttrycka sig med enkla meningar på hebreiska såväl skriftligt som muntligt,
• med korrekt uttal kunna läsa enkla hebreiska texter högt inom bekanta
ämnesområden,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera kritiskt över kulturspecifika begrepp och värderingar som
uttrycks genom det hebreiska språket.

Kursens innehåll
Studiet av modern hebreiska utgår från det idag talade och skrivna språket, ivrit, som
är ett av staten Israels officiella språk. I kursen behandlas övergripande det hebreiska
språkets historiska utveckling i samband med att de hebreiska skrifttecknen, alef-beit,
introduceras. Med hjälp av enklare texter analyseras grundläggande grammatiska
fenomen. Dessa tillämpas vidare i översättnings- och konversationsövningar. Övning i
skriftlig språkfärdighet genom författande av lättare texter ingår. Förutom ordinarie
kurslitteratur, ingår film och andra medier. Den studerande tränas att använda
hebreiskt lexikon.
Kursen består av följande delkurser:
1. Grammatik och läsförståelse, 7,5 högskolepoäng,
2. Muntlig- och skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar och föreläsningar. Högst tre obligatoriska,
enklare författade texter förekommer i delkurs 2.

Kursens examination
Följande examinationsformer förekommer:
Delkurs 1: Skriftlig tentamen vid delkursens slut.
Delkurs 2: Muntlig och skriftlig tentamen vid delkursens slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på båda
delkurserna. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på
skriftlig tentamen i båda delkurserna.

Förkunskapskrav
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Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)

Övrigt
1. Kursen ersätter HEBA01.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Grammar and reading comprehension,
2. Oral and written proficiency.
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Prov/moment för kursen HEBA10, Hebreiska: Nybörjarkurs I
Gäller från H12
1101 Grammatik och läsförståelse, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1102 Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

