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Ämnesområde

Exegetisk teologi

Kurskategori

Obligatorisk programkurs. Kan också läses som fristående kurs

Kursens nivå

Avancerad nivå (A1N)

Förkunskapskrav

Godkänd kandidatuppsats i teologi.

Syfte

Kursen syftar till (1) att orientera den studerande i hermeneutisk teori och analys från
en rad olika perspektiv, (2) att fördjupa den studerandes kunskap om historiskkritisk
exegetisk metod, och (3) att rusta studenten för att tillämpa även andra postmoderna
exegetiska metoder.
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
 redogöra för och diskutera hermeneutikens problemställningar och historiska
utveckling,
 kritiskt och självständigt diskutera olika hermeneutiska modellers
tolkningsmöjligheter och -begränsningar,
 redogöra för hermeneutikens och tolkningens relevanta samhälleliga och etiska
aspekter.
A. En orientering i hermeneutik
B. tolkningens etiska aspekter
C. kontextuell tolkning och
D. postmodernisms uppgörelse med modernisms normer.

Förväntade
studieresultat

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och självstudier.

Litteratur, övriga
läromedel

Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik. 7:e uppl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. Obs! Översättning finns till
svenska och engelska. (50 s i urval)
Mbuvi, Andrew. ”African Biblical Studies: An Introduction to an Emerging
Discipline.” Currents in Biblical Research 15 (2017): 149–178. (30 s) PDF på
Moodle.
Osborne, Grant R., The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to
Biblical Interpretation. Revd uppl. Downers Grove: InterVarsity Press, 2007. (70 s
i urval)
Patte, Daniel. Ethics of Biblical Interpretation: A Reevaluation. Westminster John
Knox, 1995. (150 s)
Porter, Stanley E. och Matthew R. Malcolm, red. The Future of Biblical
Interpretation: Responsible Plurality in Biblical Hermeneutics. Leicester: IVP
Academic, 2013. (160 s)
Schüssler Fiorenza, Elisabeth. ”The Ethics of Biblical Interpretation: Decentering
Biblical Scholarship”. JBL 107 (1988) 3–17. (14 s) PDF på Moodle.
Thiselton, Anthony. Hermeneutics: An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans, 2009.
(350 s).
Vanhoozer, Kevin J. “Truth”. S 818-823 i Dictionary for Theological Interpretation
of the Bible. London: SPCK, 2005. PDF på Moodle.
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Betygsgrader

Walter, Dietrich och Ulrich Luz, red. The Bible in a World Context: An Experiment in
Contextual Hermeneutics. Grand Rapids: Eerdmans, 2002. (85 s)
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) PDF på Moodle.
Young, Frances M. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Grand
Rapids: Baker Academic, 2002. (118 s i urval)
Litteratur i anslutning till den uppgifter/PM (i samråd med examinator) (200-300 s)
Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.
På kursen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att den studerande:
 uppvisar en självständig förståelse av flera olika hermeneutiska modeller;
 visar förmåga att jämföra och värdera olika hermeneutiska modeller;
 kan ställa hermeneutiska och metodologiska frågor och självständigt finna svar.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas att:
 självständigt integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla strukturer;
 kritiskt kunna värdera tolkningar i förhållande till tillämpning av exegetisk metod
och hermeneutiska teorier
 arbeta självständigt med exegetisk och hermeneutisk medvetenhet;
 kunna hantera en bredd i vetenskaplig litteratur;
 skriva med utmärkt språkligt kvalitet.

Examination








Utvärdering

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 omtenta dagar. Antal provtillfällen begränsas till
fem.
Sent uppgifter sker inlämnas under inlämnadagar. Uppgifter inlämnade
tidigara kommer att ha betyg sätta med andra inlämnadagar verk.
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter. Detaljerad information
återfinns i kurshandledningen. Aktivt seminariedeltagande krävs för godkänd
kurs.
Studerande som underkänts fem gånger på kursen eller del av kursen har rätt att
begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Kursen utvärderas skriftligt och anonymt.

Särskild information 


Kursplanen
fastställd
Planen gäller från

Komplettering kan tillämpas vid underkända inlämningsuppgifter.
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 de schemalagda omtentadagar. 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 förkunskaps kraven.
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