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Nytestamentlig hermeneutik (7,5 hp) 
New Testament Hermeneutics (7.5 ECTS credits) 

 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: Exegetisk teologi 
Kurskod: 0204 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs för kandidatexamen 
i teologi eller med teologi som huvudområde förutsätter kursen att A-kursen Introduktion 
i filosofi och teologi (30 hp) samt Bibeln i historia och nutid I–II (15 hp) är fullgjorda. 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 
 vara väl förtrogna med olika sätt att tolka och tillämpa bibliska texter i judiska och kristna 

tolkningstraditioner genom tiderna och med ett antal nu välföreträdda tolkningsmodeller; 
 förstå de grundläggande förutsättningarna för olika i historia och nutid välföreträdda sätt att 

nalkas bibeltexterna; 
 visa förmåga att diskutera värdet av och giltigheten i olika tolkningssätt. 
 
Innehåll 
Med ”hermeneutik” menas i bibelvetenskapliga sammanhang ofta nytolkning av texter, men i en 
vidare bemärkelse syftar det på all tolkning. Kursen diskuterar olika sätt att tolka och tillämpa 
nytestamentliga texter i historia och nutid och ger fördjupad insikt om olika sätt att läsa och förstå 
det som står, särskilt i evangelierna och Paulusbreven. Deltagarna diskuterar olika sätt att se på 
texternas nutidsrelevans. 
 
Undervisning och examination 
Undervisning och examination på distans 

Kursstarten utgörs av en lokal samling med undervisning. En starkt rekommenderad lokal 
undervisningsdag (fem undervisningstimmar) anordnas efter ungefär halva kurstiden. Kursen 
avslutas med en lokal samling med både rekapitulerande undervisning och examination.  
I övrigt ges undervisningen via nätet och har formen av föreläsningar och forumdiskussioner. 
Examination sker genom ett under kursens lopp inlämnat PM (4–5 A4-sidor) och en skriftlig 
tentamen vid kursens slut. Fortlöpande aktivt deltagande i diskussionerna under kursens lopp 
fordras av alla deltagare. 
 
Litteratur 
Andra Vatikankonciliet, Dogmatisk konstitution om uppenbarelsen Dei Verbum (i Katolsk 

dokumentation 1–2; 3 uppl., Uppsala: Katolska bokförlaget, 1987) eller annan utgåva av 
samma dokument, c:a 50 s. 

Cherry, Shai, Torah through Time: Understanding Bible Commentary from the Rabbinic 

Period to Modern Times (Philadelphia: The Jewish Publication Society 2007/5768), 191 s. 



Kugel, James & Greer, Rowan A., Early Biblical Interpretation (Westminster John Knox 
Press, 1986 eller senare upplaga), 220 s. 

Påvliga bibelkommissionen, Att tolka Bibeln idag: Påvliga bibelkommissionens dokument om 

bibeltolkningen i kyrkan (Katolsk dokumentation 22; Uppsala: Katolska bokförlaget, 1995) 
eller annan utgåva av samma dokument, c:a 75 s. 

Schüssler Fiorenza, Elisabeth, In Memory of Her: A Feminist Reconstruction of Christian 

Origins. Second edition, with a new introduction (London: SCM, 2009), urval c:a 200 sidor 
enligt anvisningar vid kursstart 

Vikström, Björn, Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens (Lund: 
Studentlitteratur 2005), 144 s. 

Därutöver ett specialarbete om ett hermeneutiskt eller exegetiskt ämne, valt i samråd med 
undervisande lärare, c:a 250 s. 

 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”. 
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