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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 

För studerande fordras minst 45 hp inom Baskurs i teologi, 60 hp (eller motsvarande), där delkurs 4 skall vara avklarad. 
Förkunskapskraven kan även uppfyllas av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Regler för 
prövning av sådana kunskaper fastställes av högskolans nämnd för utbildning och forskning. 

 

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen är en påbyggnadskurs som bygger vidare på Baskurs i teologi, 60 hp samt ingår i kandidatexamen  
180 hp. 

 

Kursens lärandemål 

Kursmål gemensamma för båda inriktningarna: 
 
Studenten skall efter avslutad kurs kunna  

- skriva, transkribera och uttala hebreiska ord samt redogöra för några av de viktiga teologiska hebreiska termerna 
samt reflektera kring det hebreiska språkets relevans för tolkningen av Gamla testamentet och förståelsen av dess 
tankevärld och visa förståelse för textöversättningens problem  

 
- Visa fördjupade kunskaper inom centrala fält inom Gamla testamentets exegetik: Israels antika historia, 

bibelteologi, olika exegetiska perspektiv och metoder och förmåga att kritiskt reflektera över vetenskaplig exegetisk 
facklitteratur 

- diskutera tolkning av Genesis 1-3 i översättning/utifrån den hebreiska grundtexten i ljuset av kommentarlitteratur 
med fokus på Gudsbild, människosyn och genus 

De som läser språklig inritning ska kunna 

- uppvisa kunskap i grundläggande hebreisk grammatik, såväl vad gäller formlära som syntax och använda ett 
grammatiskt analysspråk för att beskriva olika språkliga företeelser i bibelhebreiskan 
 

- utan hjälpmedel form bestämma hebreiska ord och redogöra för betydelsen hos ord ur Gamla testamentets basala 
ordförråd 

 
- med hjälp av lexikon och grammatik självständigt läsa, förstå och tolka enklare gammaltestamentlig  

text på grundspråket och översätta den till svenska 
 

- utifrån kurslitteraturen ge allmänna kommentarer till ett urval texter ur Genesis och Exodus och visa förståelse för 
språkliga diskussioner i exegetisk facklitteratur 

De som läser icke-språklig inriktning ska kunna 

- utifrån ett fördjupat litteraturstudium uppvisa breddade kunskaper om Gamla testamentets skrifter med särskilt 
fokus på Genesis, Exodus, det Deuteronomistiska historieverket, samt den profetiska och poetiska litteraturen i 
urval och därmed redogöra för grundläggande teologiska teman och motiv 

 
- redogöra och diskutera betydelsen av olika källkritiska, litterära, tidshistoriska och andra kontextuella 

omständigheter som kan ha relevans för tolkningen av dessa texter 

- självständigt tolka gammaltestamentlig text i översättning på ett hermeneutiskt medvetet utifrån olika infallsvinklar 
och exegetiska metoder med hjälp av kommentarlitteratur, samt redovisa och diskutera den egna texttolkningen 
muntligt och skriftligt 

Kursens uppläggning 

Kursen går på halvfart, kvällstid. 

 

Kursens Innehåll 

Kursen kan läsas med eller utan studier i bibelhebreiska, men för att fullt ut förstå Gamla testamentets tankevärld är 
originalspråket en nyckel. För båda alternativen ingår därför en grundläggande orientering i språket och i 
bibelöversättningens tolkningsproblematik.  
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Språklig inriktning:  

Tillsammans med icke-språklig inriktning inleds kursen med en orientering i bibelhebreiska utifrån en grundläggande 
reflektion om språkstudiets relevans för texttolkning och teologi. De studerande lär sig det hebreiska alfabetet, orienterar sig 
om elementa i hebreiskan samt lär sig några av dess viktigaste teologiska termer. I samband med detta diskuteras 
översättningsproblematik och grundläggande metodlära utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. På gemensamma föreläsningar 
ges vidare ett fördjupat studium av Israels bibliska historia, Gamla testamentets centralgestalter och grundtankar såsom 
gudsbild och människosyn.  Successivt inhämtar språkstudenten elementa i hebreisk formlära och syntax. Genom 
textexempel studeras hebreisk grammatik och förmedlas delar av ett centralt ordförråd. Under kursens lopp studeras valda 
texter ur Genesis och Exodus på det hebreiska originalspråket i ljuset av exegetisk fördjupande litteratur, samt ett urval texter 
i översättning ur de historiska, poetiska och profetiska skrifterna. 

 

Icke-språklig inriktning: 

Tillsammans med språklig inriktning inleds kursen med en orientering i bibelhebreiska utifrån en grundläggande reflektion 
om språkstudiets relevans för texttolkning och teologi. De studerande lär sig det hebreiska alfabetet, orienterar sig om 
elementa i hebreiskan samt lär sig några av dess viktigaste teologiska termer. I samband med detta diskuteras 
översättningsproblematik och grundläggande metodlära utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. På gemensamma föreläsningar 
ges vidare ett fördjupat studium av Israels bibliska historia och Gamla testamentets centralgestalter och grundtankar såsom 
gudsbild och människosyn. 

 
Kursen bygger till stor del på individuella litteraturstudier och PM-skrivande under handledning. 
Texter från Genesis, Exodus, det deuteronomistiska historieverket (Jos – 2 Kung) och den profetiska och poetiska 
litteraturen står i fokus och studeras utifrån gemensamma teman och motiv. I anslutning till textstudiet läser de studerande 
kommentarlitteratur och/eller annan fördjupande relevant litteratur. Under kursens gång författar och redovisar studenten 
en interpretation på ett examinatoriskt seminarium av ett valfritt kortare avsnitt inom den aktuella textmassan. 

 

Undervisningsformer 

För språklig inriktning sker undervisningen i form av seminarier och föreläsningar, varav några gemensamma med icke-
språklig inriktning.  Förutom introduktionen i hebreiska språket med översättningsproblematik på gemensamma 
undervisningspass med språklig kurs så bygger den icke-språkliga inriktningen till stor del på individuella studier under 
handledning. Båda kursinriktningarna kan läsas på distans alternativt i form av traditionell klassrumsundervisning med 
närvarokrav (den som varit frånvarande mer än 20 % kan kompensera detta med arbetsuppgifter efter överenskommelse 
med kursansvarig lärare. 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.  

 
Språklig inriktning 
Examination sker genom obligatoriska seminarier samt salsskrivning; mittkursskrivning på glosor och formlära 5 hp, och 
slutskrivning med översättnings och tolkningsövning i ljuset av kurslitteraturen, 10 hp. 

 
Icke-språklig inriktning: 
Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning vid ett obligatoriskt seminarium av en individuell interpretation på 
något av de behandlade textavsnitten i form av ett PM, värt 5 hp samt muntlig och/eller skriftlig redovisning av övrig 
kurslitteratur, 10 hp.  

 

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas på begäran 
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Kurslitteratur fastställd genom prefektbeslut 2020-02-15 

Gemensam litteratur för båda kursinriktningarna 

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 

Albrektsson, Bertil och Christer Åsberg, Det nya Gamla testamentet: Från forntida hebreiska till nutida 
svenska. Libris, Örebro, 1996 (eller senare) 

Bird, Phyllis A., Missing Persons and Mistaken Identities. Women and Gender in Ancient Israel, ss. 45–51, 

123–193. Minneapolis: Fortress Press, 1997 

von Heijne, Camilla,”Profeten – Guds röst i samhället”, ss. 51–61 i Politisk och profetisk diakoni. Ett 
underlag för fördjupande samtal om församlingens och kyrkans röstbärande roll, red. Anna Ardin. Argument 
Förlag, 2019 (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) 

Hidal, Sten, Nästan till en Gud. Människobild och Människosyn i Gamla testamentet, (ss. 18–71) Verbum, 
Borås 1996  

Johnsson, Bo och Strömberg Krantz, Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska, Skriftserien 
Religio, Lund, 1997 (eller senare upplaga) 

Matthews, Victor, A Brief History of Ancient Israel, John Knox Press, 2002 

McKenzie, John L. “Aspects of Old Testament Thought “, ss. 1284-1315 i The New Jerome Biblical 
Commentary red. Raymond E. Brown, Joseph Fitzmyer, Roland E. Murphy, et.al. (1989 eller senare) 
Prentice Hall, New Jersey 
 
Mettinger, Tryggve, In search of God. The Meaning and Message of the Everlasting Names,  kapitel 1– 6,  
Fortress press, Philadelphia 2006. (Finns i svensk originalutgåva ”Namnet och Närvaron” på bibliotek, 
etc., dock slut på förlaget) 

Jaffey, Alice ”Texts from a Feminist Perspective – The Badly Maligned Eve (Genesis 2–3), ur Tro 
och Tanke 1992:8, ss. 93–97 (tillhandahålles av institutionen) 

 

Litteratur specifik för språklig kursinriktning 

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

Engnell, Ivan, 1987 [1963]: Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist 
&Wiksell 
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Holladay, William, L., 1971 (eller senare) A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 
Grand Rapids: Eerdmans. 

Ringgren, Helmer, Hebreisk Nybörjarbok, Stockholm, Verbum, 1992 (tillhandahålles av institutionen) 

Litteratur specifik för icke-språklig kursinriktning 

 
Andersson, G. m.fl., Berättarna. En guide till Gamla testamentets historiska böcker. Libris: Örebro, 2006 
 

–, Profeterna, En guide till Gamla testamentets profetiska böcker (ss. 12–139) Libris, Örebro, 2003 

–, Poeterna, En guide till Gamla testamentets poetiska böcker (s 13–126) Libris, Örebro, 2004 

Bach, Alice (red) Women in the Hebrew Bible, a Reader, ss. 53–70,  211–290 
Routledge: London/New York, 1999 

Hayes, John H. Holladay, Carl R. Biblical Exegesis: A Beginner´s Guide.  Westminister John Knox 
Press, USA, 2007 (3:e upplagan) 

Hidal, Sten, Nästan till en Gud. Människobild och Människosyn i Gamla testamentet, (ss. 72–173) Verbum, 
Borås 1996  

McKenzie, R. & Murphy, R.,”Job”, ss. 466–488 i The New Jerome Biblical Commentary red. Raymond E. 
Brown, Joseph Fitzmyer, Roland E. Murphy, et.al. (1989 eller senare) Prentice Hall, New Jersey 
 
Mettinger, Tryggve, In search of God. The Meaning and Message of the Everlasting Names,  kapitel 7-9 
Fortress press, Philadelphia 2006. (Finns i svensk originalutgåva ”Namnet och Närvaron” på bibliotek, 
etc., dock slut på förlaget  

Miles, Jack, God – A Biography, Vintage Books 1996 (eller annan utgåva; på svenska finns: Gud. En 
biografi, Stockholm: Månpocket 1998, fast den är slut på förlaget – men finns tillgänglig på bibliotek, 
etc. Eller: Wikander, Ola, Gud är ett verb. Tankar om Gamla testamentets idéhistoria, Norstedts, 2014 
 
Murphy, R. E.  ”Introduction to Wisdom Literature”,  ss. 447–452 i The New Jerome Biblical Commentary, 
red. Raymond E. Brown, Joseph Fitzmyer, Roland E. Murphy, et.al. (1989 eller senare) Prentice Hall, 
New Jersey 

 

Artiklar kan tillkomma för båda kursalternativen 

Kommentar/fördjupningsmaterial till interpretationen för icke-språklig kursinriktning väljs i 

samråd med läraren  

 


