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Gamla testamentet i Nya (7,5 hp) 
The Old Testament in the New (7.5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi) 
Kurskod: 0199 
 
Förkunskapskrav 

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs förutsätter kursen därutöver 
särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Programstuderande ska ha 
fullgjort A-kurs (Introduktion i filosofi och teologi) 30 hp samt kurserna Bibeln i historia och nutid 
I och II. Deltagare i fristående kurs förutsätts ha i huvudsak samma förkunskaper. För studenter 
med kunskaper i grekiska och hebreiska kan språkliga uppgifter väljas. 

 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande: 

§  visa grundlig förtrogenhet med hur den tidigaste kristendomens författare tolkar och 
använder kanoniska judiska texter;  

§  förstå de hermeneutiska förutsättningarna för denna tolkning och tillämpning av 
textmaterialet;  

§  visa förmåga att kritiskt diskutera den tidigkristna skrifttolkningen i relation till dåtida 
texttolkning inom judendomen och den grekisk-romerska omvärlden; 

§  visa förmåga att kritiskt diskutera de teologiska sammanhangen de tidiga kristna såg mellan 
det de kallar Gamla och Nya Testamentet; 

§  visa utökad förståelse för 2 templets judendom och kristendomens judiska ursprung; 

§  visa förmåga att skriftligt analysera en konkret tidigkristen text som innehåller tolkning 
eller tillämpning av gammaltestamentlig text.  

 
 
Innehåll 
De tidiga kristna skilde sig från sin judiska omgivning främst genom sin alternativa 
texttolkning. En kanonisk samling texter växte fram inom samtidens judendom, men kom att 
användas och förstås på olika sätt av det som blev kristendom och judendom. Denna kurs 
ägnas åt analys av hur de nytestamentliga författarna och vissa andra tidigkristna författare 
tolkar och tillämpar det de kallar gammaltestamentlig text. Vi studerar samspelet mellan 
judisk, hellenistisk och tidigkristen texttolkning och diskuterar de hermeneutiska 
förutsättningarna för den nytestamentliga skrifttolkningen. Vi kommer även at fördjupa 



kunskapen om kristendomens judiska ursprung och om fundamentala hermeneutiska problem 
kring intertextualitet. 
 
 
Undervisning och examination 
Undervisning och examination på halvdistans 

Detta är en halvdistanskurs med två samlingar som löper över två dagar, kombinerad med 
arbetsuppgifter i Moodle. Undervisningen har formen av föreläsningar och diskussion av konkreta 
texter och textpassager. Kursen omfattar även arbetsuppgifter som är obligatoriska och som måste 
lämnas in i Moodle före examinationen för att få ett godkänt betyg. Examinationen består i en vid 
kursens slut inlämnad skriftlig analys av en tidigkristen text som innehåller tolkning eller 
tillämpning av gammaltestamentlig text (c:a 10 A4-sidor).  
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