Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

EG 355

Kursbenämning, svenska

Gamla testamente: Pentateuken. Språklig variant.

Kursbenämning, engelska

Old Testament: The Pentateuch. With Hebrew.

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5 hp

Inriktning

Exegetisk teologi.

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, fortsättningskurs (G2F).

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A, Exegetisk teologi 15 hp samt Introduktion i
bibelhebreiska (EG 205) eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets
teologiska innehåll och tolkning med särskild inriktning på Pentateuken. Kursen riktar sig till studerande som har grundläggande
kunskaper i bibelhebreiska.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 redogöra för det aktuella forskningsläget avseende Pentateuken,
 redogöra för och resonera kring de viktigaste dragen i
Pentateukens teologiska innehåll,
 presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt godtagbart sätt,
 kunna läsa, översätta och språkligt analysera ett antal texter på
hebreiska från Pentateuken.

Moment

a) Pentateuken i aktuell vetenskaplig forskning.
b) Pentateukens teologi.
c) Text och kommentar till ett antal texter ur Pentateuken på
hebreiska.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Litteratur

Moment a):
Alexander, T. Desmond. From Paradise to the Promised Land: An
Introduction to the Pentateuch, 3:a uppl. Grand Rapids, MI: Baker
Academic, 2012 (314 s).
Dalley, Stephanie, trans. “Atrahasis,” i Myths from Mesopotamia:
Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others. Revised edition.
Oxford: Oxford University Press, 2009 (9-26; 17 s).
Walton, John H. Ancient Near Eastern Thought and the Old
Testament, 3:a uppl. Baker Academic, 2018 (47-72, 147-170; 50 s).
Moment b):
Briggs, Richard S. and Joel N. Lohr, red. Theological Introduction to
the Pentateuch: Interpreting the Torah as Christian Scriptures,
Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012 (176 s).
Fontaine, Carole R. “‘Here Comes This Dreamer:’ Reading Joseph the
Slave in Multicultural and Interfaith Contexts.” i Genesis: Texts @
Contexts, reds. Athalya Brenner, Archie Chi-chung Lee, och Gale
A. Yee, 131–45. Minneapolis: Fortress Press, 2010 (15 s.).
Kommentarer till någon av Pentateukens böcker (c:a 200 s i urval).
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Moment c):
C:a 15 sidor hebreisk text (företrädesvis från följande: Genesis 1:1–
4:26; 15:1–6; 28:10–22; Exodus 1:15–2:10; 3:1–22; Leviticus 16:1–
34; Numeri 21:49; 22:2140; Deuteronomium 5:1–6:25) med
kommentar.
Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.
Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att den studerande:
 kan redogöra för det aktuella forskningsläget,
 kan redogöra för den grundläggande tesen i den ingående
kommentaren och med viss självständighet göra en analys och
värdering av dess resonemang,
 i de PM som lämnas in formulerar sig på ett vetenskapligt
godtagbart sätt,
 kan läsa, översätta och analysera hebreisk text.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande:
 i sina uppgifter visar att de genomgörts i dialog med ingående
litteratur,
 i sin läsning, översättning och analys av hebreisk text genomfört detta på ett självständigt sätt.

Examination

PM och aktivt deltagande vid eventuellt slutseminarium samt muntlig
tentamen på hebreisk text med kommentar.

Utvärdering

Kursen ska utvärderas muntligt eller skriftligt.

Särskilt information

• 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 terminens sista veckor eller enligt överens
kommelse med examinator. Antal provtillfällen begränsas till fem.
• Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad gäller förkunskaps
kraven.

Kursplanen fastställd

2009-01-26, senast reviderad 2015-06-11.
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Vt 2009.
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