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Kurskod
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Kursbenämning

Att skriva vetenskapliga texter i exegetisk teologi

Course Title

Introduction to Hermeneutics and Exegetical Writing

Kursens högskolepoäng

7,5 hp

Inriktning

Exegetisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs, erbjuds även som fristående kurs

Kursens nivå

Grundnivå, fortsättningskurs (G2F)

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A, samt 15 hp i exegetisk teologi.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en nödvändig förståelse av grundläggande
hermeneutiska frågor, forskningsmetodik och principer för att skriva vetenskapliga texter inom exegetisk teologi .
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
Hermeneutik:
1. visa en grundläggande förståelse för viktiga hermeneutiska begrepp och teorier
2. diskutera relationen mellan bibeltextens karaktär och läsarens roll i tolkningsarbetet
3. diskutera texttolkningens etiska och interkulturella dimensioner
4. identifiera och kritiskt förhålla sig till de egna antagandena om textens betydelse
Forskningsmetodik:
1. hantera skillnaden mellan primärkällor och sekundärlitteratur samt identifiera vetenskapligt pålitliga källor.
2. självständigt formulera ett genomförbart forskningsprojekt med en metodologisk handlingsplan
Vetenskapligt skrivande:
1. visa förmåga att författa text på en vetenskaplig nivå
2. kritiskt analysera andras argumentation och dra slutsatser i forskningsfrågor
med en intersubjektivt prövbar argumentation.
3. visa förmåga att korrekt hänvisa till och citera primär- och sekundärlitteratur samt att formulera den egna analysen på ett sätt som undviker plagiat.
a) Hermeneutisk teori i exegetisk textanalys
b) Forskningsmetodik i exegetisk teologi
c) Vetenskaplig argumentation och skrivande
Föreläsningar och seminarieövningar.

Förväntade studieresultat

Moment

Undervisnings, arbetsformer
Litteratur, övriga läromedel

Moment a:
Mbuvi, Andrew. ”African Biblical Studies: An Introduction to an Emerging Discipline.” i Currents in Biblical Research 15 (2017): 149–178. (30 s)
Patte, Daniel. Ethics of Biblical Interpretation: A Reevaluation. Westminster John
Knox, 1995. (15 s)
Porter, Stanley E. och Jason E. Robinson. Hermeneutics: An Introduction to Interpretive Theory. Grand Rapids: Eerdmans, 2011. (215 s)
Schüssler Fiorenza, Elisabeth. ”The Ethics of Biblical Interpretation: Decentering
Biblical Scholarship”. JBL 107 (1988) 3–17. (14 s)
Vanhoozer, Kevin J. “Truth”, s 818-823 i Dictionary for Theological Interpretation of the Bible. London: SPCK, 2005. (6 s)
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Wright, Chris. “Christ and the Mosaic of Pluralisms.” S 71-99 i Global Missiology
for the 21st Century: The Iguassu Dialogue. Red. W. D. Taylor. Grand Rapids: Baker Academic, 2000. (15 s)
Moment b:
Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb och Joseph M. Williams, Forskning och
skrivande: konsten att skriva enkelt och effektivt. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2019. (250 s)
Moment c:
Yaghjian, Lucretia B. Writing Theology Well: A Rhetoric for Theological and Biblical Writers. London: Continuum, 2006. (300 s)

Betygsgrader
Betygskriterier

Referenslitteratur
Alexander, Patrick H. m fl, red. The SBL Handbook of Style for Ancient Near Eastern, Biblical, and Early Christian Studies. Peabody: Hendrickson, 1999 el
senare.
Svenska skrivregler. Språkrådets skrifter 8. Stockholm: Liber, 32008.
Summa: 860 sidor
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att den studerande visar förmåga att:
 beskriva hermeneutiska begrepp i relation till exegetisk texttolkning
 skriva texter av vetenskaplig art som är tydliga och språkligt korrekta
 korrekt tillämpa regler för källhänvisningar och källförteckningar
 ge en grundläggande vetenskaplig argumentation för egna slutsatser
 självständigt formulera en exegetisk forskningsfråga med lämplig metodik
För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande visar förmåga att:
 självständigt integrera hermeneutiska begrepp i vetenskapliga diskussioner
 gå i fördjupad dialog med tidigare forskning och integrera sådan i den egna
analysen
 ge en avvägd och nyanserad vetenskaplig argumentation för egna slutsatser

Examination

Skriftliga uppgifter och förberett aktivt deltagande vid seminarier.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt och anonymt.

Särskild information

Kursplanen fastställd

För betyget Väl godkänd krävs förutom ovan angivna kriterier även att uppgifter
inlämnas inom överenskommen tid. Vid komplettering kan betyget högst bli
Godkänd. Antal provtillfällen begränsas till fem. Rester och uppgifter som lämnas in sent betygsätts vid terminens slut i samband med omtentadagen. Om
särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad gäller förkunskapskraven.
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