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Behörighet/förkunskaper

Kurser i teologi eller religionsvetenskap om minst 120 högskolepoäng varav minst 15hp i språklig
bibelvetenskap med gammaltestamentlig hebreiska, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska
och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Mål/förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna återge hur exodustemat används och utvecklas inom den gammaltestamentliga tidsepoken och
litteraturen, samt
• kunna redogöra för hur olika exegetiska arbetsmetoder påverkat det bibelteologiska perspektivet.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa ökad förmåga att tolka texter med historisk-kritiska metoder, samt
• uppvisa en fördjupad färdighet att översätta och analysera det hebreiska språket när det gäller grammatik
och vokabulär.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa fördjupad förmåga att med begränsad information ta ställning till olika tolkningsalternativ inom
bibelvetenskapen baserat på språkliga och historisk-kritiska kriterier, samt
• kunna värdera olika perspektiv på tolkning och tillämpning av exodustemat och dess användning inom
olika traditioner och med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll och syfte

Kursen är upplagd som ett språkligt-exegetiskt och bibelteologiskt studium av texter i Gamla testamentet
som handlar om exodushändelsen. Detta bibelteologiska huvudtema studeras utifrån texter i 2 Mosebok,
Psaltaren, Jesaja och Salomos Vishet (2 Mos kap 3–4; 12–15; 19–24; 32–34; Ps 77; 78; 81; 105; 106; 114;
136; Jes 19; 40–45; Salomos Vishet 9–19). Avsikten med textstudiet är att följa temats olika betoningar och
applicering på skilda historiska situationer inom gammaltestamentlig tid. Litteraturen är vald för att visa hur
exodustemat använts inom olika tolkningsmässiga kontexter.

Undervisning/arbetsformer
Kursen består till stor del av individuell läsning och språklig analys av gammaltestamentlig text, på
grundspråken och i översättning. Textstudierna varvas med litteratur och artiklar som utifrån olika
metodologiska inriktningar belyser exodustemats betydelse.

Examination
Språkliga textseminarier av valda texter. (4hp)
Enskilt exegetiskt tolkningsarbete på exodustext utifrån vald tradition, perspektiv och metodologi som
också diskuterar samhälleliga och etiska aspekter på texttolkningen. (4hp)
Vetenskaplig recension på engelska av huvudboken How to Read Exodus. (2hp)

Betyg
Som betyg på kursen används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Kursutveckling

Efter kursens slut genomför studenterna kursvärdering som sammanställs och kompletteras av kursansvarig
lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.
Eftersom kursen ges för första gången har inga förändringar genomförts.
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