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Behörighetskrav
Kurser i Teologi/Religionsvetenskap om minst 120 hp varav minst 15 hp i Bibelvetenskap och minst 15 hp
i Systematisk teologi på grundnivå 2, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska
motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Mål
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna redogöra för centrala traditioner och begrepp i bibeltolkningshistorien och den systematiska
teologin, samt
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för olika teorier, metoder och tolkningsperspektiv inom sin valda
inriktning.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att analysera olika strategier för bibeltolkning i några historiska och nutida kyrkotraditioner
och tolkningsgemenskaper,
• visa förmåga att självständigt och kritiskt genomföra en tolkning av texter utifrån angivna
metodologiska och hermeneutiska ställningstaganden och kunna diskutera sitt ansvar för tolkningens
resultat och konsekvenser, samt
• visa sådana färdigheter som fodras för att arbeta självständigt med texttolkning inom bibelvetenskap
och systematisk teologi på avancerad nivå.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna muntligt och skriftligt göra bedömningar av olika tolkningar och hermeneutiska positioner i
nutida akademisk bibeltolkning (t.ex. feministiska, postkoloniala samt evangelikala och pentekostala
tolkningsstrategier) med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll och arbetsformer
Kursen innehåller tre huvudmoment. I det första momentet bearbetas bibeltolkning i ett historiskt
perspektiv. I det andra momentet bearbetas olika metoder och läsarperspektiv inom aktuell teologi med

speciell betoning på frågan om bibelbruk och bibeltolkning. I en sista del väljer studenten sedan en egen
fördjupning mot bibelvetenskap eller historisk-systematisk teologi beroende på vald inriktning. Syftet med
denna sista del är att träna mer ämnesspecifikt metodiskt arbetssätt. Utöver kursens föreläsningar bearbetas
kursinnehållet genom litteraturseminarium och presentationer av fördjupningsarbeten.

Examinationsformer

PM: Presentation av en specifik metod, teori eller läsarperspektiv inom bibelvetenskapen med utgångspunkt
från en viss bibeltext eller inom den systematiska teologin som inbegriper en diskussion om etiska
konsekvenser av teori- och metodval. (4 hp)
PM: Om någon viktig bibeltolkare i kyrkans historia. (2 hp)
Inlämningsuppgift: Litteraturrapporter av kurslitteraturen. (2,5 hp)
Inlämningsuppgift: Referat av Hauser och Watson (bibelvetenskap) eller George (systematisk teologi). (1,5
hp)

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:
Jensens bok Theological Hermeneutics har ersatts av texter skrivna av företrädare för olika centrala
hermeneutiska strömningar.
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