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Moseböckerna och vishetslitteraturen (7,5 hp) 
The Pentateuch and Wisdom Literature (7.5 ECTS credits) 

 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi) 
Kurskod: 0066 
 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdes-
behörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidat-
examen i teologi förutsätter kursen normalt att minst hälften av programmets filosofikurser 
(15 hp) samt kurserna Introduktion i kristen teologi (7,5 hp) och kurserna Bibeln i historia och 
nutid I–II (15 hp) är fullgjorda. Studerande som läser kursen som fristående kurs bör normalt 
ha förkunskaper motsvarande Bibeln i historia och nutid I–II. 
 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna 
� redogöra för Moseböckernas och vishetslitteraturens innehåll, tillkomst och historiska 

bakgrund; 
� redogöra översiktligt för dessa skrifters betydelse och för hur de uppfattats och tolkats  

inom judendomen och kristendomen genom tiderna; 
� diskutera texterna ur olika tolkningsperspektiv; 
� presentera en egen, underbyggd tolkning av ett textavsnitt ur ett bestämt, redovisat 

tolkningsperspektiv. 
 

Innehåll 
I kursen studeras de fem Moseböckerna och gammaltestamentlig vishetslitteratur (Job, 
Ordspråksboken, Predikaren, Jesus Syraks vishet och Salomos vishet). Innehåll och 
uttrycksformer i skrifterna såväl som deras historiska och religionshistoriska bakgrund 
diskuteras. Likaså behandlas tolkningen av denna litteratur i både judisk och kristen tradition 
genom tiderna, inklusive Nya testamentet. Deltagarna övar sin förmåga att formulera en egen 
tolkning av texterna. 
 

Undervisning och examination 
Undervisningen har formen av föreläsningar och text- och litteraturseminarier samt seminarier 
med ventilering av de PM med interpretation av texter som deltagarna utarbetar under kursens 
lopp. Examinationen består förutom i aktivt deltagande i seminarierna i författande av ett PM 
(textinterpretation, 4–5 A4-sidor) samt skriftlig eller muntlig tentamen vid kursens slut. 
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