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HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Kursplan

De deuterokanoniska böckerna (7,5 hp)
The Deuterocanonical Books (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi)
Kurskod: 0121

Förkunskapskrav
Allmän behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för
kandidatexamen förutsätter kursen normalt att minst hälften av programmets filosofikurser
(15 hp), kursen Introduktion till kristen teologi (7,5 hp) och kurserna Bibeln i historia och
nutid I–II (15 hp) är fullgjorda. Studerande som läser kursen som enstaka kurs bör normalt ha
förkunskaper motsvarande kurserna Bibeln i historia och nutid I–II.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
 kunna redogöra för de deuterokanoniska böckernas tillkomst och historiska miljö och
avgränsningen mot apokryfa skrifter;
 känna till teologiska huvudbegrepp i denna grupp av skrifter;
 ha insikt i deras betydelse för kristen tro och tanke;
 känna till de deuterokanoniska böckernas olika ställning i skilda kyrkliga traditioner;
 ha någon kännedom om deras betydelse för konsten i ord och bild.

Innehåll
Kursen ger insikter i Gamla testamentets deuterokanoniska böcker, deras innehåll och
teologiska grundstrukturer. Texterna studeras i urval mot bakgrund av både den
religionshistoriska samtiden – där samverkan mellan den hebreiska och grekiska miljön
särskilt beaktas – och senare användning i den kristna kyrkan. Olika nyanser av begrepp som
kanon och apokryfer belyses.

Undervisning och examination
Undervisningen består i föreläsningar och seminarier med diskussion kring texter och
litteratur.
Examinationen består i en muntlig introduktion vid seminarium, författande av en PM som
inlämnas under kursens lopp samt muntlig eller skriftlig tentamen efter kursens slut.

Litteratur
Bibel 2000 (med noter och uppslagsdel)
Art. ”Apocrypha” i The Anchor Bible Dictionary (1992), vol. I, 292–297
Art. ”Canon” i The Anchor Bible Dictionary (1992), vol. I, 837–852
LarsOlov Eriksson & Åke Viberg (red.), Gud och det utvalda folket: Inledning till Gamla
testamentet (Stockholm: Verbum 2009), s. 42–53, 173–216 [ISBN 975-91-526-3077-8]

Sten Hidal, Nästan till en Gud: Människobild och människosyn i Gamla testamentet
(Stockholm: Verbum 1996), s. 72–173 [ISBN 91-526-2407-2] (tillgänglig vid kursens
början)
Som referenslitteratur används:
Milos Bic, Kommentar till Gamla testamentets apokryfer. Övers. Eva Strömberg Krantz
(Stockholm: Verbum 1996)
The New Jerome Biblical Commentary. Ed. R. Brown, J. Fitzmyer & R.Murphy (Prentice
Hall 1990) [ISBN 0-13-614934-0]
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