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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 
För studerande fordras avslutad Baskurs i teologi 60 hp, samt minst en påbyggnadskurs inom det teologiska 
delämnet Bibelvetenskap, Gamla testamentets exegetik med studier i bibelhebreiska/språklig inriktning (eller 

motsvarande kunskaper). 

Kursens plats i utbildningssystemet 
Kursen är en fördjupningskurs som bygger vidare på Baskurs i teologi, 60 hp och påbyggnadskurs inom 
Bibelvetenskap med inriktning mot Gamla testamentet, med studier i bibelhebreiska, /språklig inriktning, 15 hp, 
Kursen kan tillgodoräknas som en fördjupningskurs inom alternativt bibelvetenskap, Gamla testamentets exegetik, 
språklig inriktning alternativt religionshistoria med inriktning mot judiska studier, samt ingår i 
kandidatprogrammet, 180 hp.  
 
Kursens lärandemål 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 
-redogöra i stora drag för den judiska bibeltolkningstraditionens historia, litteratur och metoder med särskilt          
fokus på tidiga former av judendom men även senare exempel på judisk exeges fram t.om modern tid 

-uppvisa fördjupad kunskap om den rabbinska litteraturen och tolkningsmetoderna 

-redogöra för olika judiska tolkningar av ett urval bibelteologiskt centrala texter med särskilda fokus och uppvisa 
förståelse för dessa texters centrala betydelse för judisk teologi.  

 -med hjälp av lexikon och grammatik självständigt läsa, förstå och tolka gammaltestamentlig text på det 
hebreiska grundspråket och översätta den till svenska   

-diskutera olika tolkningar av de gammaltestamentliga texter som har studerats på kursen utifrån 
den hebreiska grundtexten och deras judiska tolkningshistoria utifrån kurslitteraturen 
 
Kursens uppläggning 
Kursen går på halvfart, kvällstid. 

Kursens innehåll 
Kursen inleds med en allmän introduktion i den judiska bibeltolkningens litteratur, metoder och historia, 
framför allt i äldre tid, även om senare material också kommer att beaktas. Därefter undersöks närmare olika 
judiska tolkningar av några centrala exempeltexter, samt hur olika tolkningar försöker besvara frågor som 
inställer sig vid läsningen. 

Undervisningsformer 
Kursen ges både som distanskurs och i form av klassrumsundervisning på campus (i det senare fallet gäller att 
den som varit frånvarande mer än 20 % kan kompensera detta med arbetsuppgifter). Den som har varit 
frånvarande mer än 35 % får inte betyg på kursen.)  

Examination och betygssättning 
Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  
Examinationen sker genom en skriftlig tentamen med såväl språklig som innehållslig och receptionshistorisk 
analys av de under kursen behandlade bibeltexterna utifrån det hebreiska grundspråket, 5 hp och en-individuell 
skriftlig eller muntlig tentamen av övrig kurslitteratur 10 hp. 

Kursbevis 
Kursbevis utfärdas på begäran 
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Kurslitteratur fastställd med prefektbeslut 2020-09-22 

Bibel 2000, Bibelkommissionen. Libris, Örebro 1999 (en utgåva med Bibelkommissionens tillägg: noter, 

uppslagsdel, mm.) 

Bibel 1917. Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga revision av 1917 års översättning av Gamla 

Testamentet. Libris, Örebro 1981 

Biblia Hebraica Stuttgartensia. Red: Elliger, Karl; Rudolph, Wilhem, Stuttgart, 1990 (eller senare) 

Brock, Sebastian, “Reading between the lines: Sarah and the sacrifice of Isaac (Genesis, chapter 22)” ss. 169-180 

i   Women in ancient societies.  An Illusion of the Night (red. Archer, Leonie, Fischler, Susan, Wyke, Maria): Macmillan, 

Basingstoke, 1994 

Goldstein, Elyse, The Women’s Torah Commentary: New Insights from Women Rabbis on the 54 Weekly Torah Portions, 

Nashville, Jewish Lights Publishing, 2008  
 

Hackett, Jo Ann A Basic Introduction to Biblical Hebrew, with CD, Peabody, MA, 2020 

von Heijne, Camilla, “Agedat Isak – Judisk tolkning av Genesis 22:1–19”, ss. 57–86 i Svensk Exegetisk Årsbok, 
vol. 62, ss. 57–86, 1997 (tillhandahålls av institutionen) 
 
von Heijne, Camilla, ”The Victory Song of Miriam: A Comparative Analysis of Selected Commentaries to 
Exodus 15”, ss. 11-35 i The Reception of Exodus Motifs in Jewish and Christian Literature: “Let My People Go!” red. 
Beate Kowalski och Susan Docherty, Leiden: Brill, 2021 (tillhandahålls av institutionen) 
 
Holtz, Barry W. (Ed) Back to the Sources. Reading the classic Jewish texts: Summit Books, New York, 1984 (eller 

senare upplaga) ss. 11-29 och ss. 129-259 

Holladay, William, L., 1971 (eller senare) A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Grand Rapids: 

Eerdmans. 

Kugel, James L & Greer, Rowan A. Early Biblical Interpretation: Philadelphia/Pennsylvania, Westminster Press, 

1986, ss. 13–72  

Schiffman, Lawrence, H. From Text to Tradition. A History of Second Temple and Rabbinic Judaism. Hoboken, New 

Jersey, Ktav Publishing House, 1991  

Agnethe Siquans “‘She Dared to Reprove Her Father:’ Miriam’s Image as a Female Prophet in Rabbinic 

Interpretation”, in JAJ, 6, ss. 335–357. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2015  

Spiegel, Shalom, The Last Trial On the Legends and Lore of the Command to Abraham to offer Isaac as a sacrifice: The 
Akedah. Translated from the Hebrew, with an introduction, by Judah Goldin. New York, LongHill Partners, 

Inc., 1993 

Kompendium, inkluderande kommentarlitteratur sammanställt av Camilla von Heijne (tillhandahålls vid kursstart) 

Artiklar kan tillkomma 


