
 
 

    
    

 

Kursplan 

Gamla testamentet, baskurs, 7,5 högskolepoäng 
Old Testament 1, 7,5 ECTS-credits 

Kod BV101D Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2008-03-19 
Nivå G1N, grundnivå 1 Senast ändrad 2023-01-23 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet 1. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa grundläggande kunskap om Gamla testamentets historia, de olika bibelböckernas innehåll 
(inklusive apokryferna) och viktiga isagogiska frågeställningar, samt 

• visa grundläggande kunskap om forskningen på Gamla testamentet inklusive olika teoretiska och 
metodologiska frågeställningar. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa medvetenhet och grundläggande färdigheter när det gäller tolkningsmetodikens huvudområden: 
textkritik och översättningsfrågor, historisk och litterär kontext, form/genre och struktur, 
intertextualitet, sak- och begreppsanalys, hermeneutik, 

• visa förmåga att formulera och försvara sina egna ställningstaganden i bibelkritiska frågor i förhållande 
till alternativa synsätt, samt 

• visa förmåga att hämta fram och använda exegetiska verktyg som bibelkommentarer, uppslagsverk, 
grundtext och språkliga lexikon.  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att värdera olika förhållningssätt till bibeltexterna baserade på såväl forskningsmässiga 
som tolkningshistoriska utgångspunkter, samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
utveckla sin kompetens inom bibelvetenskap. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursen ger primärt en översikt över Gamla testamentets böcker med fokus på innehåll, tillkomst och 
teologi. Föreläsningarna är upplagda så att de ger studenten en introduktion till olika moment inom biblisk 
tolkningsmetodik vilket studenten tillämpar genom att göra en interpretation utifrån vald bibeltext.  Kursen 
innehåller också en översikt över forskningen på Gamla testamentets område där de viktigaste metoderna 
introduceras tillsammans med viktiga exempel. Förutom föreläsningar av dels översiktlig och dels 
fördjupande karaktär arbetar studenterna enskilt och i grupp med texttolkningsövningar. 

 



 
  2 

 

Examinationsformer 
Hemtentamen: Skriftlig tentamen på kurslitteraturen och lektionsinnehållet (3,5 hp) 
Interpretation: Tolkningsarbete på utvald gammaltestamentlig text, 3000 ord (4 hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Inga förändringar har genomförts. 
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Andersson, Greger, Lennart Boström, Larsolov Eriksson & Åke Viberg. 2005. Berättarna: en guide till gamla 

testamentets historiska böcker. Örebro: Libris, s 13–356.  ISBN: 978-91-7195-770-2  
Andersson, Greger, Lennart Boström, Larsolov Eriksson & Åke Viberg. 2003. Profeterna: en guide till gamla 

testamentets profetiska böcker. Örebro: Libris, s 15–229.  ISBN: 91-7195-681-6   
Andersson, Greger, Lennart Boström, Larsolov Eriksson & Åke Viberg. 2004. Poeterna: en guide till gamla 

testamentets poetiska böcker. Örebro: Libris, s 37–219.  ISBN: 91-7195-718-9  
Introduktionshäfte i tolkningsmetodik. (Digital text, läggs ut på itslearning). 
Inspelade instruktionsvideos till introduktionshäftet i tolkningsmetodik. (Läggs ut på itslearning). 
Inspelade instruktionsvideos om bibelvetenskapliga metoder. (Läggs ut på itslearning). 
 

Referenslitteratur 
Barton, John. 1996. Reading the Old Testament, Revised and Expanded. Louisville: John Knox, ISBN: 978-

0664257248, s. 20–29, 45–60, 77–103 
 
För bibelkommentarer, lexikon, konkordanser och så vidare, se bibelkommentarlista.doc på itslearning. 
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