Humanistiska och teologiska fakulteterna

BIVD27, Bibelvetenskap: Gammaltestamentlig hebreiska, 15
högskolepoäng
Biblical Studies: Old Testament Hebrew, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-08-26 att gälla från och med 202008-26, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och förklara elementära drag hos den gammaltestamentliga
hebreiskans formlära och syntax,
• kunna identifiera former av bibelhebreiska ord och syntaktiska konstruktioner
enligt grammatisk terminologi,
• kunna redogöra för centrala teologiska termer i språket och något om deras
bakgrund och användning,
• kunna i stora drag redogöra för problematiken med att tolka texter formulerade
på ett annat språk och i andra meningssammanhang,
• kunna beskriva bibelhebreiskans språkhistoriska ställning och plats i dess
främreorientaliska omvärld,
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• kunna redogöra för centrala relevanta språkliga och textuella frågor som påverkar
ett religionsvetenskapligt och teologiskt studium av bibelhebreisk text,

Färdighet och förmåga
• behärska grundläggande basordförråd i bibelhebreiska,
• kunna tillämpa de förvärvade kunskaperna inom bibelhebreiskans formlära och
syntax genom att översätta enklare gammaltestamentlig text,
• kunna använda ordböcker och uppslagsverk i arbetet med gammaltestamentlig
text,
• kunna demonstrera det språkliga arbetets inverkan på exegetisk uttolkning av
gammaltestamentliga textpassager,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• i skrift och tal kunna reflektera kring översättningens konsekvenser för
texttolkningen, av enskilda ord eller uttryck, i historia och samtid,
• kunna bedöma och ifrågasätta förutsättningarna för egna och andras tolkningar
av gammaltestamentliga texter.

Kursens innehåll
I kursen studeras bibelhebreiskans formlära, syntax och centrala ordförråd i
kombination med översättningsövningar. Detta kompletteras löpande med studium
och diskussion av exegetiska frågor och centrala gammaltestamentliga
trosföreställningar och religionshistoriska frågor, direkt kopplade till och integrerade
med de språkliga övningarna och deras innehåll.

Kursens genomförande
Kursen läses på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och digitala verktyg. Det
förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med
nätuppkoppling samt headset (mikrofon och hörlurar) och webbkamera. Institutionen
lämnar information om de tekniska kraven.
Undervisning sker i form av föreläsningar och cirka femton seminarier. Vid
seminarierna förekommer översättningsövningar, i vilka aktivt deltagande förutsätts.
Deltagande i minst 80 % av seminarierna är obligatoriskt om inte särskilda skäl
föreligger. Kompletteringsmöjlighet eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment
erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller
liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller
också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant. I övriga fall erbjuds ingen kompletteringsmöjlighet för
obligatoriskt moment.

Kursens examination
Kursen examineras genom en avslutande muntlig tentamen via videolänk och cirka
fem skriftliga provmoment under kursens gång (övnings- och översättningsuppgifter).
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Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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 kursen krävs minst betyget Godkänd på både den avslutande
muntliga tentamen och på samtliga tidigare provmoment. För betyget Väl godkänd
på kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd på den avslutande muntliga
tentamen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
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.
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Prov/moment för kursen BIVD27, Bibelvetenskap: Gammaltestamentlig
hebreiska
Gäller från V21
2101 Bibelvetenskap: Gammaltestamentlig hebreiska, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

