
1. Identifikation och grundläggande uppgifter
1. Kurskod HEB A02
2. Kursens namn Modern hebreiska, nybörjarkurs II
3. Nivå G
4. Högskolepoäng 15 
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och 

teologi 2007-06-07
6. Ändringsuppgifter

2. Allmänna uppgifter
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt
2. Ämne, om tillämpligt Hebreiska
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en 
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 
Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss  
yrkesexamen.

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska och hebreiska, men kan även 
efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande 
ges på engelska och hebreiska. En sådan överenskommelse  
förutsätter att lärare och samtliga studerande behärskar 
engelska.

3. Mål (jfr learning outcomes)
Efter avslutad kurs ska den studerande

1. Kunskap och förståelse • kunna redogöra för de mest grundläggande dragen i  
hebreiskans verblära genom att urskilja specifika  
verbformer/mönster i stamformernas utseende. 

• kunna tillgodogöra sig aktuella, enkla tidningstexter  
och därmed förfoga över ett bredare hebreiskt  
ordförråd

2. Färdighet och förmåga • på hebreiska självständigt kunna skriva och presentera 
en kortare text över ett utvalt ämne.

• kunna föra enkel konversation på hebreiska som rör 
vardagliga situationer 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt

• genom ökad läsförståelse i det hebreiska språket  
självständigt kunna söka och relatera till företeelser  
och förhållanden i det israeliska samhället som till  
exempel frågor som rör genus, etnicitet och 
kulturmöten.

4. Kursinnehåll
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess materi-
ella innehåll samt ev. 
olika delar

Studiet av modern hebreiska utgår från det idag talade och 
skrivna språket, ivrit, som är staten Israels officiella språk.
Kursen är en fortsättning på HEB A01, och fördjupar 
kunskaperna i modern hebreisk grammatik och vokabulär.  



Studiet av tidningstexter på enklare hebreiska, liksom längre 
sammanhängande texter ingår. Film och andra medier ingår 
liksom träning i tal och skrift, enklare konversation, rollspel  
och muntlig presentation.

Kursen består av följande delkurser:
1. Grammatik och läsförståelse, 7,5 högskolepoäng. 
2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng.

5. Undervisning och examination
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar

Undervisningen sker i form av övningar och föreläsningar. En 
obligatorisk, examinerande muntlig framställning samt  
skrivandet av högst fem obligatoriska, enklare texter  
förekommer i delkurs 2.

2. Examinationsuppgifter Följande examinationsformer kan förekomma: muntlig och 
skriftlig tentamen vid delkursernas slut. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet 
examinationstillfällen

6. Betyg
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd.  
2. Grund för betyg på hel 

kurs
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 båda delkurserna.

3. Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 
ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till  
ämneskoordinator senast tre veckor efter kursstart.

4. Ev. olika betygsskalor 
på olika delar av kursen

Som betyg för muntlig examination i delkurs 2 används endast  
betyget underkänd eller godkänd.

7. Förkunskapskrav
1. Särskilda 

förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs HEB A01 eller motsvarande 
kunskaper. 

8. Litteratur
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.

9. Övrigt
1. Kursen ersätter HEB407. Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i examen.
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.




