Kursplan EG 101, Johannelunds teologiska högskola

Kurskod

EG 101

Kursbenämning,
svenska

Introduktion till Gamla testamentet I:
Mosesböckerna och de historiska böckerna

Kursbenämning,
engelska

Introduction to the Old Testament I: From Genesis to Esther

Kursens
högskolepoäng (hp)

7,5 hp

Inriktning

Exegetisk teologi

Kurskategori

Obligatorisk programkurs. Kan även läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå (G1N)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Mosesböckernas och
Gamla testamentets historiska böckers innehåll, historiska bakgrund och
omvärld samt grundläggande färdigheter i exegetisk metod.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 översiktligt redogöra för innehåll i Mosesböckerna och Gamla
testamentets historiska böcker,
 översiktligt beskriva de religiösa, historiska och geografiska
förhållandena i Gamla testamentets omvärld,
 visa grundläggande färdighet i tillämpningen av principer för exegetisk
metod,
 visa medvetenhet om Gamla testamentets roll i samhälle och kyrka.
a) Innehållet i Mosesböckerna och Gamla testamentets historiska böcker
b) Religion, historia och geografi i Gamla testamentet och dess omvärld
c) Exegetisk metod
 Föreläsningar, lektioner, metodövningar, och presentation om
interpretation projekt.
 Distansstudenter kommer att engagera sig i ytterligare kompensatoriska
online-lärande resurser och övningar.
svenska
eller engelska
Berättarna, red LarsOlov Eriksson, Satterthwaite, Philip E. och J. GorÖrebro: Libris, 2006 (349 s).
don McConville. Exploring the
Gud och det utvalda folket:
Old Testament, band 2, A Guide
inledning till Gamla
to the Historical Books (Explortestamentet, red LarsOlov
ing the Bible), Downers Grove:
Eriksson och Åke Viberg,
IVP Academic, 2016, (144 s).
Stockholm: Verbum, 2009, (15 Wenham, Gordon J. Exploring the
s).
Old Testament, band 1: A Guide
Libris atlas till Bibelns och
to the Pentateuch (Exploring the
kristenhetens historia, red Tim
Bible), Downers Grove: IVP
Dowley, Örebro: Libris, 1999
Academic, 2016, (254 s).
eller senare, (46 s).

Förväntade
studieresultat

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer

Litteratur

Gamla testamentet i valfri översättning (450 s)
Elness-Hanson, Beth. Handbook to Inductive Bible Study Methods, 2018, (32
s) baserad på Duvall and Hays (nedan). PDF på Moodle.
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Betygsgrader

Nadar, Sarojini. “A South African Indian Womanist Reading of the Character
of Ruth” i Other Ways of Reading: African Women and the Bible, red.
Musa W. Dube. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2001 (14 s). PDF
på Moodle.
Dessutom som referenslitteratur till moment c):
Duvall och Hays, Grasping God’s Word: A Hands-On Approach to Reading
Interpreting, and Applying the Bible. Grand Rapids: Zondervan, 2005.
Gorman, Michael J. Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for
Students and Ministers, rev. uppl. Peabody: Hendrickson, 2010.
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Examination

För betyget Godkänd krävs att den studerande:
 kan uppvisa relevanta isagogiska kunskaper,
 kan visa en grundläggande förståelse för skillnaden i Gamla testamentets
olika texters innehåll och karaktär,
 kan visa en åtminstone begränsad metodologisk förståelse.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande:
 kan ge exempel på texter som illustrerar olika grunddrag i Gamla
testamentet,
 kan integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla strukturer,
 kan arbeta med god exegetisk metodologisk medvetenhet.
Salsskrivning och skriftliga uppgifter.

Utvärdering

Kursen ska utvärderas skriftligt.

Betygskriterier

Särskild information

Kursplanen
fastställd
Planen gäller från
2020.03.20/beh



För betyget Väl godkänd krävs förutom ovan angivna kriterier även att
uppgifter inlämnas inom överenskommen tid. Vid komplettering kan
betyget högst bli Godkänd.
 Omtentamen sker under omtentadagar. Antal provtillfällen begränsas till
fem.
 Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad gäller förkunskapskraven.
 Kurskoden ändrades 2016 från EG 201 till EG 101.
2007-06-12, senast reviderad 2017-03-14
Ht 2007

