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Bibeln i kyrkans liv (7,5 hp) 
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Nivå: grundläggande nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (bibelvetenskap) 
Kurskod: 0019 
 

Förkunskaper 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B 1. Som 
programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt 
att minst hälften av programmets filosofikurser (15 hp), kursen Introduktion till kristen 
teologi (7,5 hp) och kurserna Bibeln i historia och nutid I–II (15 hp) är fullgjorda. Studerande 
som läser kursen som enstaka kurs bör normalt ha förkunskaper motsvarande kurserna Bibeln 
i historia och nutid I–II. 
 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 
� kunna redogöra för huvudlinjerna i kristen, särskilt katolsk och ortodox, bibeltolkning 

genom tiderna; 
� förstå samspelet mellan tolkning av Gamla och tolkning av Nya testamentet, mellan 

bibeltolkningen och den kyrkliga trosläran och mellan bibeltolkning, troslära och arti-
kulationen av bibelförståelse i gudstjänst och kyrkoår, predikan, konst, diktning och musik; 

� visa grundläggande förmåga att tillämpa olika modeller för tolkning av bibeltexter. 
 

Innehåll 
Kursen behandlar bibelns roll och tolkningen av bibeln i den katolska och den ortodoxa 
kyrkan och dess tradition genom tiderna fram till i dag. Användningen av texter ur Gamla och 
Nya testamentet i gudstjänst och kyrkoår, predikan och undervisning och inom andra områden 
av kyrkolivet studeras; likaså uppmärksammas hur bibliska motiv och texter gestaltats i 
kyrklig konst, diktning och musik. De grundläggande teologiska förutsättningarna för 
tolkningar av Gamla och Nya testamentet inom den katolska och den ortodoxa traditionen 
behandlas och diskuteras, under jämförelse med protestantiska sätt att förhålla sig till bibeln 
och i relation till olika samtida läs- och tolkningsmodeller. 
 

Undervisning och examination 
Undervisningen består i föreläsningar och seminarier med litteraturdiskussion och diskussion 
av bibeltolkande texter, visuellt material och musik från olika tider. 
Examinationen består i en muntlig introduktion till seminarium, författande av en PM (3–4 
A4-sidor) som inlämnas under kursens lopp samt muntlig tentamen efter kursens slut. 
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