
Shalom! שלום  

Detta är information från undervisande lärare i modern hebreiska till dig som är 

antagen och har för avsikt att läsa modern hebreiska.  

Om du bestämt dig för att följa kursen kan det vara bra att kolla schema och ta del av 

informationen nedan. Du ska också läsa Välkomstbrevet med viktig information om 

studentkonto och registrering.  

Om att läsa hebreiska. Vi börjar helt från början, med genomgång av det hebreiska alfabetet. 

Det tar ca två tre veckor att lära sig hela alfabetet, men det går bra att ha alfabetet utskrivet 

bredvid sig i plastficka under första tiden. Vi kommer också lära oss säga enkla ord och uttryck 

redan från start. Det är till en början klurigt att skriva främmande tecken och ljuda ett för oss 

ovanligt alfabet, men med övning, hjälp med uttal och repetition kommer det gå bra. Kan du 

något annat semitiskt språk sen tidigare, t ex arabiska, kommer du känna igen en del av de 

gemensamma semitiska språkdragen.   

Ett råd, oavsett förkunskaper, är att medverka på alla genomgångar. Att lära sig ett nytt språk tar 

tid, därför bör du räkna med du kommer att få arbeta en hel del. Kursen är på halvfart, vi träffas 

två ggr i veckan, och det kommer också finnas schemalagda mentorsträffar att gå på under 

terminens gång som verkligen rekommenderas. Som halvfartskurs ska du räkna med sammanlagt 

20 timmars studier i veckan.  

På undervisningsplattformen live@lund lägger jag in extra material och handouts från 

föreläsningarna som du kommer att kunna ta del av under terminen. 

Obs! Du loggar in på Live@lund efter att du aktiverat ditt studentkonto och registrerat dig, se 

mer information i Välkomstbrevet. 

På introduktionsmötet kommer du att få träffa dina nya kurskamrater, din mentor i hebreiska 

samt din lärare Rakel Nihlén. 

 

Har du frågor kring hebreiskan är du välkommen att höra av dig till mig via mejl. 

Lehitraot / להתראות, Rakel Nihlén, universitetsadjunkt i modern hebreiska 



Viktig punkt som rör läroboken för delkurs 1, Hebrew from Scratch:  

Beställ den så snart du kan (Magnes Press är oftast snabbast med att leverera) eftersom den 

inte finns ute i bokhandeln här i Lund. Det tar ca tre veckor (ibland snabbare) att få boken om 

man beställer via nätet, se förslag nedan: 

Magnes Press: 

http://www.magnes-

press.com/Book/Hebrew+from+Scratch+Part+1.aspx?name=Hebrew+from+Scratch+Part+1&code=4

5-800002&docNo=5&qid=1 

 

Bokus: När boken inte finns på lager kan det ta längre tid än tre veckor!  

http://www.bokus.com/bok/9789653501126/hebrew-from-scratch-1/ 

 

Kompendium (sammanfattningar av grammatiska moment och övningar) 

Ett kompendium för studenter på HEBA10: nybörjarkurs I säljs i receptionen på Språk- och 

litteraturcentrum från slutet av augusti. Det går bra att köpa det efter introduktionsmötet.  
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