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Kursbenämning

Introduktion till hermeneutik

Course Title

Introduction to Hermeneutics

Kursens högskolepoäng

2,5 hp

Inriktning

Exegetisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs, finns även som fristående kurs

Kursens nivå

Grundnivå, fortsättningskurs (G2F)

Förkunskapskrav

A-kursen (30 hp) och 15 hp exegetik

Syfte

Kursen syftar till att (1) bearbeta och kritiskt reflektera över hermeneutikens
principer och praxis och (2) börja integrera diskussioner om bibeltexternas karaktär, dynamiken i tolkningsförfarande och läsarens roll i sökande efter mening.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 demonstrera en grundläggande förståelse för några viktiga begreppsmässiga
problem inom hermeneutik vad gäller bibeltolkning
 identifiera olika hermeneutiska tillvägagångssätt
 identifiera och kritiskt hantera sina egna antaganden om textens mening
 förklara hermeneutiska fördelar med ett sammanhang för bibeltolkning som
speglar en interkulturell mångfald.
Föreläsningar och seminarieövningar.

Förväntade
studieresultat

Undervisnings, arbetsformer
Litteratur, övriga läromedel

Betygsgrader
Betygskriterier

Brown, Jeannine K. Introducing Biblical Hermeneutics: Scripture as Communication. Grand Rapids: Baker Academic, 2007. (274 s)
Luther, Martin. ”Vad skall en Kristen använda Moses till?” S 11–23 i Genom tron
allena, red K O Nilsson, övers. I Hellström. Stockholm: EFS, 1967. (13 s)
Mbuvi, Andrew. ”African Biblical Studies: An Introduction to an Emerging Discipline”. Currents in Biblical Research 15 (2017): 149–178. (29 s)
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)

Examination

För betyget godkänd krävs att den studerande visar:
 förmåga att förklara hermeneutiska begrepp och relatera dem till exegetik interpretation.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas att:
 på ett integrerat sätt kunna värdera olika hermeneutiska tillvägagångssätt och deras betydelse för bibeltolkning
 kunna beskriva nuvarande konsekvenser av ett interkulturellt tolkningssammanhang på hur Bibeln läses
 börja tillämpa egna relevanta slutsatser för bibeltolkning.
Skriftliga uppgifter och förberett aktivt deltagande vid seminarier.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt och anonymt.

Särskild information

 För betyget Väl godkänd krävs förutom ovan angivna kriterier även att
uppgifter inlämnas inom överenskommen tid. Vid komplettering kan
betyget högst bli Godkänd.
 Omtentamen sker under terminens sista veckor eller enligt överens
kommelse med examinator. Antal provtillfällen begränsas till fem.
 Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad gäller förkunskaps
kraven.
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