Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

EG 356

Kursbenämning, svenska

Psaltaren och vishetslitteraturen exegetik med hebreiska.

Kursbenämning, engelska

The Psalms and the Wisdom Literature exegesis 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 206 + 207) eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets
teologiska innehåll och tolkning med särskild inriktning på Psaltaren
och vishetslitteraturen. 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 Psaltaren
och den gammaltestamentliga vishetslitteraturen,
 redogöra för och resonera kring de viktigaste dragen i
Psaltarens teologiska innehåll,
 presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt godtagbart
sätt,
 kunna läsa, översätta och språkligt analysera ett antal texter ur
Psaltaren och Predikaren på hebreiska.

Moment

a) Psaltaren och den gammaltestamentliga vishetslitteraturen i
aktuell vetenskaplig forskning.
b) Psaltarens och vishetslitteraturen teologi.
c) Text och kommentar till ett antal texter ur Psaltaren och
Predikaren på hebreiska.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Kan även läsas som litteraturkurs.

Litteratur

Moment a):

deClaisse-Walford, Nancy. Introduction to the Psalms: A Song
from Ancient Israel. Danvers, MA: Chalice Press, 2004 (192
s).
Weeks, Stuart. An Introduction to the Study of Wisdom
Literature. London ; New York: T & T Clark International,
2010 (144 s).
Moment b):
Jacobson, Rolf, red. Soundings in the Theology of Psalms:
Perspectives and Methods in Contemporary Scholarship (Theology
and the Sciences), 2010 (224 s).
Longman, Tremper III. The Fear of the Lord Is Wisdom: A
Theological Introduction to Wisdom in Israel. Grand Rapids,
Michigan: Baker Academic, 2017 (vald 213 s).
Masenya, Madipoane (Ngwan’a Mphahlele). “A Bosadi
(Womanhood) Reading of Proverbs 31:10–31.” In Other Ways of
Reading: African Women and the Bible, red. Musa W. Dube
Shomanah, 145–57. Atlanta, GA: Geneva: Scholars Press, 2001 (13
s). PDF
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Vetenskaplig kommentar till Psaltaren vald i samråd med examinator
(c:a 100 s).
Moment c):
C:a 15 sidor hebreisk text (företrädesvis följande: Psaltaren 1, 2, 13–
15, 21–25, 34, 51, 89, 103, 121, 123, 139; Predikaren 3) 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
psaltarkommentaren och litteraturen till Psaltarens teologi och
med viss självständighet göra en analys och värdering av de
resonemang som förekommer,
 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, aktivt deltagande vid slutseminarium samt muntlig tentamen på
hebreisk text med kommentar.

Utvärdering

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. Rester och
uppgifter som lämnas in sent betygsätts vid terminens slut i
samband med omtentadagen.

•

Omtentamen sker under omtenta dagar. Antal provtillfällen
begränsas till fem.

•

Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad gäller
förkunskaps kraven.
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