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Mål/förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa kunskap om Jeremia bok; isagogiskt, exegetiskt och teologiskt,
• kunna sammanfatta den aktuella forskningen om Jeremia bok och om profetismen inom och utanför
Israel i gammaltestamentlig tid.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att identifiera hur profeternas texter är uppbyggda, genre- och innehållsmässigt,
• visa förmåga att genomföra ett reflekterat och självständigt tolkningsarbete av profetisk text i Gamla
testamentet,
• visa förmåga att skriftligt redogöra för en vald texts tolkningsmöjligheter utifrån en vald
avnämarkontext.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att värdera olika tolkningar av Jeremiabokens texter inom såväl kommentarlitteratur som
tolkningshistorien,
• visa förmåga att argumentera för och emot olika tolkningsalternativ av bearbetade texter,
• visa förmåga att hermeneutiskt reflektera över Jeremiabokens relevans och betydelse för vår tid.

Innehåll

I kursen appliceras exegetiska metoder och tolkningsperspektiv på valda texter i Jeremia bok i syfte att
reflektera över hur denna bibelbok tillämpas i den kristna teologin och förkunnelsen. Jeremia bok speglar
en dramatisk tid i Juda rikes historia. Den är den mest omfattande av GT:s profetböcker och innehåller
ovanligt många texter som speglar profetens liv, troligen på grund av material som härrör ifrån profetens
skrivare – Baruk. Kursen syftar även till att reflektera över Jeremias budskap i hans egen kristid och dess
relevans för vår tids kriser.

Undervisning/arbetsformer

Kursen ges som en nätkurs med inspelade föreläsningar, som kompletteras med nätbaserade
seminariesamtal över valda texter och teman. Seminariesamtalen genomförs i Teams och förutsätter god
internet-uppkoppling och viss datavana.

Examination

Texttolkningsarbete. (4hp)
Hermeneutisk artikel baserad på texttolkningsarbetet skriven för specificerad målgrupp. (1,5hp)
Analys av läst kommentarlitteratur. (2hp)

Betyg
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kursutveckling

I och med att detta är första gången som kursen ges i denna form har inga förändringar gjorts. Vid
kursens avslutning genomför studenterna kursvärdering som sammanställs och kompletteras av
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.
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