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Litteratur, övriga läromedel

ET 260
Afrikanska fallstudier i exegetisk teologi.
African Case Studies in Exegetical Theology.
7,5 hp
Exegetisk teologi
Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs
Grundnivå, fortsättningskurs (G1F)
A-kurs i teologi samt EG 101 och EN 101, eller motsvarande
Kursens syfte är att ge en orientering i afrikansk hermeneutik och i aktuella
exegetiska trender i afrikansk teologi och därmed undersöka för- och
nackdelar med olika epistemologier.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 redogöra för generell kyrkans aktuella status och utveckling i Afrika
 förklara några viktiga teologiska temata ur ett afrikanskt perspektiv i
Gamla och Nya testamentets budskap
 identifiera olika metoder för att identifiera och analysera de dynamiska
spänningarna mellan olika hermeneutiska tolkningar och tillämpningar
av Bibelns material
 redovisa för några konkreta fallstudier på afrikansk exegetisk teologi
a) en orientering i kyrkans aktuella status och utveckling i Afrika
b) viktiga teologiska temata ur ett afrikanskt perspektiv i Gamla och Nya
testamentets budskap
c) studie av metoder för att identifiera och hantera olika hermeneutiska
tolkningar och tillämpningar av Bibelns material
d) fallstudier på afrikansk exegetisk teologi
Seminarier och självstudier
Moment a)
 Dube, Musa W. “The Scramble for Africa as the Biblical Scramble for
Africa: Postcolonial Perspectives,” i Postcolonial Perspectives in African
Biblical Interpretations. Dube, Musa W., Andrew M. Mbuvi och Dora
Mbuwayesango, reds. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2012. (1-28,
28 s)
 Jenkins, Philip. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity
(Future of Christianity Trilogy) 3:e uppl. Oxford University Press, 2011. (1200, 200 s)
Moments b & d)
 Dube, Musa W., Andrew M. Mbuvi och Dora Mbuwayesango, reds.
Postcolonial Perspectives in African Biblical Interpretations. Atlanta:
Society of Biblical Literature, 2012. (i urval, 200 s)
 Dube, Musa W., red. Other Ways of Reading: African Women and the
Bible (Global Perspectives on Biblical Scholarship). Atlanta: Society of
Biblical Literature, 2001. (i urval, 200 s)
 Monografier och vetenskapliga tidskriftsartiklar som väljs i samråd med
examinatorn (150 s).
Moment c)
 Bevans, Stephen B. Models of Contextual Theology (Faith and Cultures
Series), rev uppl. Orbis, 2002. (138 s)
 Masenya, Madipoane, and Hulisani Ramantswana. “Anything New under
the Sun of African Biblical Hermeneutics in South African Old Testament
Scholarship?: Incarnation, Death and Resurrection of the Word in Africa.”
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Verbum et Ecclesia 36, no. 1 (March 25, 2015): (12 s).
https://doi.org/10.4102/ve.v36i1.1353. PDF på Moodle
 Mbuvi, Andrew. ”African Biblical Studies: An Introduction to an Emerging
Discipline.” Currents in Biblical Research 15 (2017): 149–178. (30 s) PDF
på Moodle
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Godkänd krävs att den studerande kan:
 redogöra för samtida kristendoms utbredning, demografi och
egenskaper i Afrika
 förklara några för afrikanska teologer viktiga teologiska temata i
Gamla och Nya testamentets budskap
 identifiera metoder för att analysera den dynamiska spänningen
mellan det bibliska budskapet och en aktuell hermeneutisk kontext
 presentera en godkänd kritisk fallstudie på afrikansk kontextuell
exegetisk teologi
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande kan:
 visa förmåga att jämföra och värdera olika tillvägagångssätt med
kompentent analys
 uppvisa god förmåga på exegetisk metod,
 uppvisa akademisk kompetens i formalia samt språkbehandling
Examination sker genom analytiska hemskrivningar.
Kursen ska utvärderas skriftligt och anonymt
• 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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