Kursplan

Bibeln i litteraturen (7,5 hp)
The Bible in Literature (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi, teologiska kultur- och samhällsstudier)
Kurskod: 0097

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att minst hälften av programmets filosofikurser (15 hp)
och kursen Introduktion i kristen teologi (7,5 hp) är fullgjorda. Det är en fördel om även
kurserna Bibeln i historia I–II (15 hp) är fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
 ha fördjupat sig tillräckligt mycket i Bibelns texter för att kunna känna igen situationer,
gestalter och bibelallusioner i skönlitterära verk;
 visa förmåga att analysera de existentiella frågeställningar som kan binda samman
skönlitterära texter med bibliska texter;
 visa förmåga att analysera skönlitterära texter skriftligt och muntligt.

Innehåll
Bibeln innehåller i sig själv högtstående litteratur inom olika genrer men har också samtidigt
utövat ett oöverskådligt inflytande på skönlitteraturen under århundradenas lopp. Kursen
vänder sig till alla som vill få större kunskap om hur texter, motiv och gestalter ur Bibeln har
använts i skönlitteratauren och som vill öva upp sin förmåga att upptäcka och analysera
sådana bibliska drag. Exempel hämtas både ur den klassiska västerländska litteraturen (Dante,
Milton, Dostojevskij m.fl.) och ur samtida litteratur, inte minst svensk och nordisk.

Undervisning och examination
Undervisningen ges i form av föreläsningar och diskussionsseminarier.
Examination sker genom två PM-uppgifter (vardera på högst fyra A4-sidor) inlämnade under
kursens gång, genom aktivt deltagande i seminariediskussionerna samt genom en avslutande
muntlig tentamen.
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Referenslitteratur
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Sjögren 1989
Bibelkonkordans
Symbollexikon
Skönlitteratur
Fredriksson, Marianne, Evas bok
Martinson, Harry, Aniara
Goldman, Anita, Den sista kvinnan från Ur
Lindgren, Torgny, Ormens väg på hälleberget
Lindgren, Torgny, Bat Seba
Tunström, Göran, Ökenbrevet
Evander, Per Gunnar, Judas Iskariots knutna händer
Lagerkvist, Pär, Barabbas
Lewis, C. S., Häxan och lejonet
Dostojevskij, Fjodor, ”Storinkvisitorn” (ur Bröderna Karamasov)
Strindberg, August, Påsk
Lyrik i urval av författare som Fröding, Karlfeldt, Hjalmar Gullberg, Harriet Löwenhjelm,
Karin Boye och Pär Lagerkvist. Klassiska författare som Dante och Milton behandlas i vissa utdrag
i samband med föreläsningar.
Anvisningar om hur litteraturen inhämtas ges i samband med kursstart.
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”
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