Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

EG 456

Kursbenämning, svenska

Gamla testamentet: Psaltaren och vishetslitteraturen med hebreiska.

Kursbenämning, engelska

Old Testament: The Psalms and the Wisdom Literature with Hebrew.

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5 hp

Inriktning

Exegetisk teologi.

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Motsvarande avancerad nivå (A1N).

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap. Exegetisk teologi 15 hp,
Introduktion i bibelhebreiska (EG 205) eller motsvarande samt
ytterligare 15 hp i språklig exegetik Gamla testamentet.

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 goda
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,
 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 teologi.
c) Text och kommentar till ett antal texter ur Psaltaren och den
gammaltestamentliga vishteslitteraturen på hebreiska.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Kan även läsas som litteraturkurs.

Litteratur

Moment a):
Lucas, Ernest C, A Guide to the Psalms and Wisdom Literature
(Exploring the Old Testament 3), Downers Grove: InterVarsity
Press, 2003 (204 s).
Hebreiska poesi fokus
Alter, Robert. The Art of Biblical Poetry. Revised edition. New York:
Basic Books, 2011. (135 s; 1-104, 139-170)
Berlin, Adele, and David Noel Freedman. The Dynamics of Biblical
Parallelism. 2 edition. Grand Rapids, Mich. : Dearborn, Mich:
Eerdmans, 2007. (143 s; 1-142)
Stek, John H. “The Stylistics of Hebrew Poetry: A (Re)New(ed) Focus
of Study” Calvin Theological Journal 9.1 (1974): 15-29. (15 s.)
Moment b):
McCann, J Clinton, A Theological Introduction to the Book of Psalms:
The Psalms as Torah, Nashville: Abingdon, 1993 (194 s).
Vetenskaplig kommentar vald i samråd med examinator (c:a 200 s).
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Moment c):
C:a 20 sidor hebreisk text valda i samråd med examinator. Texterna
studeras 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 eventuellt slutseminarium samt muntlig
tentamen på hebreisk text med kommentar.

Utvärdering

Kursen ska utvärderas muntligt eller skriftligt.

Särskilt information

Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sina PM men
inte erhålla betyget Väl godkänd.

Kursplanen fastställd

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