
 
 

    
    

 

Kursplan 

Kvinna och man i Gamla och Nya testamentet, 7,5 hp 
Woman and Man in the Old and New Testament, 7,5 ECTS-credits 

Kod BV269S Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2018-05-03 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi, 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 kunskap om kvinnors situation i israelitiskt, judiskt och grekisk-romerskt samhälle 
och kultur,  

• visa kunskap om de texter i Gamla och Nya testamentet som är centrala när det gäller genderfrågor, 
samt 

• kunna identifiera den spänning som uppstår i mötet mellan Bibelns texter och dagens samhälle när det 
gäller genderfrågor. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att självständigt bearbeta olika texter i Gamla och Nya testamentet som berör olika  
genusperspektiv,  

• visa förmåga att skriftligt och muntligt redogöra för klassiska och aktuella synsätt på  
genusproblematiken i Gamla och Nya testamentet, samt 

• kunna redogöra för de mest grundläggande trenderna inom den aktuella forskningen som berör 
genderfrågor i bibelvetenskapen.  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att självständigt förhålla sig till olika hermeneutiska förhållningssätt till de texter som  
speciellt berör genusfrågor i Gamla och Nya testamentet,  

• kunna utvärdera feministiska läsningar av gammal- och nytestamentliga texter, samt 

• visa förmåga att ta ställning till olika tolkningar av texter i Gamla och Nya testamentet i relation till  
nutida förhållningssätt till genusfrågor i dialog med olika grupper nationellt och internationellt.  

Innehåll och arbetsformer 
Kursen är inriktad på exegetiska analyser och hermeneutiska reflektioner av texter i Gamla och Nya 
testamentet som berör genderfrågor. Kursen bearbetar såväl hur texterna har tolkats som hur de kan 
appliceras nationellt och internationellt idag. Litteraturen behandlas i seminarier. En stor del av kursen anslås 
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till att studenter gör specialstudier över utvalda texter och temata som berör genderfrågor i de bibliska 
texterna. 

Examinationsformer 
PM: Exegetiskt och teologiskt studium som anknyter till genusfrågor och utvalda bibeltexter, inklusive 

muntlig presentation, 5000 ord (5 hp)  
*Litteraturseminarium (2,5 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: 
 

• Ändringar i kurslitteraturen.



 
 

    
    

 

Litteratur 

Kvinna och man i Gamla och Nya testamentet, 7,5 hp 
Woman and Man in the Old and New Testament, 7,5 ECTS-credits 

Kod BV269S Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2018-05-03 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 
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