
 
 

    
    

 

Kursplan 

Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse, 7,5 
högskolepoäng 

Bible Use and Biblical Interpretation in Christian Preaching, 7,5 ECTS-
credits 

Kod BV243R Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2011-03-18 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2022-09-19 

Behörighetskrav 
60 hp Teologi inklusive BV101R Gamla testamentet, baskurs och BV102R Nya testamentets, baskurs. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förståelse för särdrag i centrala gammaltestamentliga teologiska traditioner samt olika 
tolkningsstrategier som används vid analysen och den tolkande tillämpningen av de bibliska texterna i 
kristen förkunnelse, samt 

• visa kunskap om olika hermeneutiska perspektiv i relation till Gamla testamentets texter och hur de  
kan ta sig uttryck i homiletiska överväganden. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att analysera gammaltestamentliga texter i relation till deras respektive teologiska 
traditioner, 

• visa förmåga att kritiskt analysera förkunnelse och dess bruk av bibliska texter, 

• visa sådan förståelse för det exegetiska arbetets olika metoder och infallsvinklar att studenten kan  
bruka dessa på ett medvetet sätt i tolkningen av olika typer av bibeltexter, samt 

• visa förmåga att själv utföra interpretationer av texter och producera predikoutkast samt kunna  
kritiskt reflektera över processen och de val som de gjort.  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• kunna beskriva och reflektera över hela tolkningsprocessen fram till framförandet av en text- eller  
temapredikan, samt 

• värdera och kritiskt förhålla sig till olika tolkningar i förkunnande sammanhang, deras förhållande till  
texten och kontexten. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursen, som tar sin utgångspunkt i ett problematiserat och utvidgat tolkningsbegrepp, utgörs primärt av 
en kritisk analys av bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse med fokus på Gamla testamentets 
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texter. Detta sker genom ett fördjupat studium av centrala gammaltestamentliga teologiska traditioner, 
samt studium av skilda typer av kristen förkunnelse, med fokus på utläggning av texter från Gamla 
testamentet. I kursen problematiseras dessutom förhållandet mellan förkunnelsetolkning och exegetiska 
analyser baserade på modern bibelvetenskap. Vid sidan av föreläsningar och litteraturseminarier gör varje 
student analyser av konkreta predikningar som diskuteras i seminarieform samt ett texttolkningsarbete och 
ett predikoförslag baserat på detta.  

Examinationsformer 
* Litteraturseminarier (2 hp) 
PM: Skriftlig analys av predikningar, 2500 ord (1 hp) 
PM: Interpretation, 4500 ord samt ett predikoutkast (4,5 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: 
 

• Kursmål har tydliggjorts för att stärka kopplingen till Gamla testamentets exegetik. 

• Litteraturseminarier har markerats med * 



 
 

    
    

 

Litteratur 

Bibelbruk och bibeltolkning i kristen förkunnelse, 7,5 
högskolepoäng 

Bible Use and Biblical Interpretation in Christian Preaching, 7,5 ECTS-
credits 

Kod BV243R Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2011-03-18 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-03-01 
 
 
Andersson, Greger. ”Pentekostal hermeneutic, hur tolkar svenska pingstpredikanter Bibeln?”, i SJLT 7 

(2020). (Digital text, läggs ut på itslearning). 
Andersson, Greger. ”Att pröva förkunnelsen: Diskussion med utgångspunkt i en rapport om Knutby”, i 

HYBRID 1 (2023), s. 1–20. (Digital text, laddas ner på http://publicera.kb.se/hyb). 
Brueggemann, Walter. 2019. Preaching from the Old Testament. Minneapolis. Fortress Press. ISBN: 

9781506458557 
Davage, David. ”Kan Gamla testamentet bli som nytt? Förkunnelse i skuggan av ett ’döende’ 

testamente?”, i HYBRID 1 (2023), s. 21–60. (Digital text, laddas ner på http://publicera.kb.se/hyb). 
Strawn, A. Brent. 2021. Honest to God Preaching, Talking Sin, Suffering, and Violence. Minneapolis. Fortress 

Press. ISBN: 9781506461267 
Wrenn, Rachel. ”Worshiping in Anger: Anger at God in Psalms and Liturgies”, Liturgy 36/1 (2021), s. 19–

26. (Digital text, läggs ut på itslearning). 
 
Tillkommer gör kommentarslitteratur till interpretation, samt predikningar och podavsnitt. De sistnämnda 

tillgängliggörs på itslearning. 

http://publicera.kb.se/hyb
http://publicera.kb.se/hyb
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