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Syfte 
• att ge en fördjupad kunskap om Gamla testamentets böcker med fokus på dess innehåll och teologi,  
• att reflektera kring frågor som väcks i mötet mellan de gammaltestamentliga texterna och kyrkan idag.  
 
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,  
• visa grundläggande kunskap om de utmaningar och möjligheter som det akademiska studiet av Gamla 

testamentet innebär, inklusive olika teoretiska och metodologiska frågeställningar, samt 
• ha fördjupat sin förståelse av Gamla testamentets roll och betydelse för kyrkan idag. 

 
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, intertextua-
litet, sak- och begreppsanalys, hermeneutik, samt 

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

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 
• visa förmåga att värdera olika förhållningssätt till bibeltexterna och dess innehåll, samt 
• visa förmåga att reflektera kring Gamla testamentets roll och betydelse för kyrkan idag.  
 
Innehåll och arbetsformer 
Kursen ger en översikt över Gamla testamentets böcker med fokus på innehåll och teologi. Kursen 
innehåller också en översikt över forskningen på Gamla testamentets område, där de viktigaste metoderna 
introduceras i relation till bibeltexterna. Seminarierna innebär tillfällen för reflektion och bearbetning av 
frågor gällande Gamla testamentet i relation till kyrkan idag.  
 
Delar av denna kurs motsvarar de ämnen och teman som finns i kursen BV101D Gamla testamentet (7,5 hp) vid 
Örebro teologiska högskola (ÖTH). Studenten kan därmed genomföra och examinera sina kunskaper inom högskolan. För 
examination av BV101D krävs att deltagaren väljer att göra den valfria interpretationen i LK41, och dessutom får godkänt 
resultat på en hemtentamen vid kursens slut.  

 



Kursmoment och redovisning av kursen 
Deltagande i lektioner och seminarier. 
Interpretation (3000 ord) eller instuderingsfrågor på kurslitteraturen. 
Deltagande i utvärdering av kursen. 
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Introduktionshäfte i tolkningsmetodik (digital text, läggs ut på itslearning) 
Inspelade instruktionsvideos till introduktionshäftet i tolkningsmetodik (länkas på itslearning) 
Inspelade instruktionsvideos om bibelvetenskapliga metoder (länkas på itslearning) 


