Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRR34, Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning, 15
högskolepoäng
Religious Studies and Theology: Biblical Hermeneutics, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-12-18 att gälla från och med 201912-18, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Kursen är obligatorisk i Masterprogram i religionsvetenskap och teologi.
Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på ett fördjupat sätt redogöra för bibelbrukets och bibeltolkningens
teoretiska förutsättningar och möjligheter,
• kunna ge exempel på användningar av bibliska texter och teman i judendomens
och kristendomens historia,

Färdighet och förmåga
• kunna analysera olika strategier för bibeltolkning i några historiska och nutida
tolkningsgemenskaper,
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• självständigt kunna genomföra en tolkning av bibliska texter utifrån angivna
metodologiska och hermeneutiska ställningstaganden,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna muntligt och skriftligt reflektera över bibelanvändningens samband med
värderingar och förhållningssätt,
• kunna diskutera tolkarens ansvar för de konsekvenser bibeltolkningen kan få,
• kunna ta ställning till och bedöma viktigare hermeneutiska positioner i nutida
akademisk bibeltolkning, såsom existentialistiska, feministiska och postkoloniala
tolkningsraster.

Kursens innehåll
Tolkningen och användningen av några centrala bibliska texter och teman studeras
med utgångspunkt i en fördjupad teoretisk medvetenhet om bibeltolkningens
förutsättningar och möjligheter. Den studerande kompletterar sin färdighet i olika
exegetiska metoder med kännedom om bredare hermeneutiska perspektiv och
tolkningsmöjligheter. Genom att undersöka hur texter och teman tolkats och använts
under judendomens och kristendomens historia samt hur de tolkas idag prövar och
utvärderar de studerande olika förekommande tolkningsmodeller. Den studerande
författar en skriftlig uppgift om någon bibeltext och diskuterar där olika tolkningar
och bruk av Bibeln utifrån en genomarbetad helhetssyn på bibeltolkning.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift om maximalt 15 sidor samt
genom en muntlig presentation.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på den individuella skriftliga
uppgiften samt betyget Godkänd på den muntliga presentationen. För betyget Väl
godkänd på kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga
uppgiften.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i valfritt ämne och 30 hp inom
fortsättningskurs i Religionsvetenskap och teologi eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter CTRR30.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen CTRR34, Religionsvetenskap och teologi:
Bibeltolkning
Gäller från H20
2001 Religionsvetenskap och teologi: Bibeltolkning, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

