
 
 

    
    

 

Kursplan 

Exegetisk fördjupning med introduktion till bibliska språk,  
15 högskolepoäng 
Advanced Exegesis with an Introduction to Biblical Languages,  
15 ECTS-credits 

Kod BV207R Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2014-04-17 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi, inklusive BV101C/R Gamla testamentet, baskurs, BV102C/R Nya testamentet, 
baskurs samt BV103C/R Bibelteologi 1 eller motsvarande. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa grundläggande baskunskaper om den gammaltestamentliga hebreiskans och nytestamentliga 
grekiskans alfabet, vokabulär och grammatik, samt 

• visa ökad kunskap om Jesaja boks litterära genre och teologi, om evangelieliknelsernas tolkning och 
teologi, om epistolografi och retorisk analys av brevtexter, och tolkning av apokalyptik 
(Uppenbarelseboken). 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa färdighet i att använda språkliga analysverktyg och hjälpmedel i analysen av bibeltexter, 

• visa fördjupad insikt och förmåga att använda olika exegetiska tolkningsmetoder och läsmodeller i 
arbetet med bibeltexter, samt 

• visa förmåga och färdighet att analysera, strukturera och tolka Jesajatexter, evangelietexter, brevtexter 
och apokalyptiska texter. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa ett medvetet hermeneutiskt förhållningssätt i mötet med bibeltexterna och förmåga att reflektera 
över en relevant tillämpning av enskilda bibeltexter, och 

• visa på en ökad kritisk medvetenhet i mötet med den moderna bibelforskningen. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursen, som bygger på föreläsningar och återkommande seminarier, ger en introduktion till 
gammaltestamentlig hebreiska (alfabetet, språkets uppbyggnad och struktur) och nytestamentlig grekiska 
(alfabetet, språkets uppbyggnad och struktur) där studenten får bekanta sig med alfabetet och språkens 
grundstrukturer samt en introduktion till bibelprogrammet Accordance genom regelbundna 
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seminarieövningar. Målet är att ge tillräckliga språkliga kunskaper så att mer tekniska bibelkommentarer, 
analytika, konkordanser och andra hjälpmedel (t.ex. digitala analys- och sökprogram) kan användas som 
verktyg i det exegetiska arbetet. Kursen bygger vidare på tidigare kunskaper och färdigheter inom 
bibelvetenskap med fokus på metod- och textanalys av gammaltestamentlig profetisk text (Jesaja), 
evangelietext (liknelser), tolkning av nytestamentlig brevtext och apokalyptiska texter (Uppenbarelseboken). 
Kursen som helhet syftar till att ge fördjupade kunskaper om exegetisk metod och tolkning, vilket speciellt 
övas genom begreppsanalyser, kommentarsamtal samt ett mer omfattande interpretationsarbete. 

Examinationsformer 
PM: Analys av ett gammaltestamentligt begrepp, 2000 ord (2 hp) 
Litteraturseminarium (2 hp) 
Salstentamen: hebreiska (1,5 hp) 
Salstentamen: grekiska (1,5 hp) 
Interpretation: Tolkning (inklusive nytestamentlig begreppsanalys) av brevtext, 6000 ord (6 hp) 
PM: Skriftligt redovisad planering av undervisningsserie kring Uppenbarelseboken, 1500 ord (2 hp) 
 
* används för att mearkera 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.



 
 

    
    

 

Litteratur 

Exegetisk fördjupning med introduktion till bibliska språk,  
15 högskolepoäng 
Advanced Exegesis with an Introduction to Biblical Languages,  
15 ECTS-credits 

Kod BV207R Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2014-04-17 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

 

Huvudböcker 
Abernathy, Andrew T. 2021. Discovering Isaiah: Content, Interpretation, Reception. Grand Rapids: Eerdmans. 

ISBN: 978-0802878052 
Longenecker, Richard N. (red.). 2000. The Challenge of Jesus’ Parables. Grand Rapids: Eerdmans, s. 3–101. 

ISBN: 978-080284-638-9 
Schreiner, Thomas R. 2011. Interpreting the Pauline Epistles. 2:a utg. Grand Rapids: Baker Academic. ISBN: 

978-080103-812-9 
Tellbe, Mikael. 2017. Lammet och Odjuret: En guide till Uppenbarelseboken. Utökad nyutgåva. Stockholm: 

Libris. ISBN: 978-917387-560-8 
 

Artiklar och bokkapitel 
Att tolka Bibeln idag: påvliga bibelkommissionens dokument om bibeltolkningen i kyrkan. 1993. Uppsala: Katolska 

bokförlaget, s 7–62. ISBN: 91-85530-21-2 (Digital text, läggs ut på itslearning). 
Blomberg, C. 1990. Interpreting the Parables. Leicester: InterVarsity Press, valda delar. ISBN: 0-85111-411-3 

(Digital text, läggs ut på itslearning). 
Brooke, George J. 2006. ”On Isaiah at Qumran,” sidorna 69–85 i Claire Mathews McCinnis och Patricia 

K. Tull (red.), ”As Those Who Are Taught”: The Interpretation of Isaiah from the LXX to the SBL. SBLSymp 
27. Leiden: Brill. (Digital text, läggs ut på itslearning). 

Davage, David. 2021. ”Gudar och människor bland texter och paratexter: Om varför Gamla testamentet 
inte har några författare”, STK 97/2. (Digital text, läggs ut på itslearning). 

Greidanus, S. 1993. ”Preaching from Paul Today” i Dictionary of Paul and His Letters. G. F. Hawthorne och 
R. P. Martin, red. Leicester: InterVarsity Press, s. 737–743. ISBN: 978-0-8308-1778-8 

Nissinen, Martti. 2017. Ancient Prophecy: Near Eastern, Biblical, and Greek Perspectives. Oxford: Oxford 
University Press, s. 57–115. (Digital text, läggs ut på itslearning). 

Tellbe, Mikael. 2015. Introduktion till tolkningsmetodik (kompendium). Örebro: ALT. (Digital text, läggs ut på 
itslearning). 

Young, B. 1998. The Parables: Jewish Tradition and Christian Interpretation. Peabody: Hendrickson, valda delar. 
ISBN: 1-56563-244-3 (Digital text, läggs ut på itslearning). 

Wasserman, Tommy. 2020. ”En introduktion till nytestamentlig textkritik”. SEÅ 85, 92–124. (Digital text, 
läggs ut på itslearning). 

 

Textkompendier 
Hebreiska kompendium. (Digital text, läggs ut på itslearning). 
Grekiska kompendium. (Digital text, läggs ut på itslearning). 
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Textkompendium Jesaja. (Digital text, läggs ut på itslearning). 
 

Digitalt referensverktyg 
Accordance (12): Original Languages Collection (Mac el PC-version). 
 
Litteratur till tolkningsarbete (totalt ca. 200 sidor) väljs i samråd med kursansvarig lärare. 


	Kursplan
	Exegetisk fördjupning med introduktion till bibliska språk,  15 högskolepoäng
	Advanced Exegesis with an Introduction to Biblical Languages,  15 ECTS-credits
	Behörighetskrav
	Mål
	Kunskap och förståelse
	Färdighet och förmåga
	Värderingsförmåga och förhållningssätt

	Innehåll och arbetsformer
	Examinationsformer
	Betygsskala
	Kursutveckling



	Litteratur
	Exegetisk fördjupning med introduktion till bibliska språk,  15 högskolepoäng
	Advanced Exegesis with an Introduction to Biblical Languages,  15 ECTS-credits
	Huvudböcker
	Artiklar och bokkapitel
	Textkompendier
	Digitalt referensverktyg






