
 

  
 
 
 
Kursplan 

 
 

Nytestamentlig hermeneutik (7,5 hp) 
New Testament Hermeneutics (7,5 ECTS credits) 
 
Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi) 
Kurskod: 0266 
 
Förkunskaper 
 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B1. Som programkurs 
inom ramen för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att minst 120 hp av 
programmets kurser är fullgjorda. Som programkurs inom ramen för kandidatexamen med 
teologi som huvudområde förutsätts normalt att minst 120 hp är fullgjorda, varav minst 60 hp 
teologi. A-kurs (30 hp), Bibeln i historia och nutid I–II (15 hp) samt en fördjupningskurs i 
exegetik (7,5 hp) måste vara helt avklarade. Ytterligare en fördjupningskurs i exegetik (7,5 hp) 
skall vara helt avklarad eller läsas parallellt med Nytestamentlig hermeneutik. 
 
Utbildningsmål 
 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna: 
 

• visa god förtrogenhet med olika sätt att tolka och tillämpa bibliska texter i judisk och 
kristen tolkningshistoria; 

• visa god förmåga till kritisk analys och diskussion av de grundläggande förutsättningarna 
för olika sätt att tolka bibeltexter i historia och nutid;  

• redogöra för huvuddragen i de tolkningsmodeller som vuxit fram inom den moderna 
nytestamentliga bibelvetenskapen alltsedan 1800-talet; 

• visa förmåga att självständigt redogöra för och diskutera värdet av och giltigheten i olika 
tolkningssätt avseende Nya testamentet genom ett studium av en vald epok eller 
tolkningstradition (företrädd av en individ eller skolbildning). 

 
Innehåll 
 
Med utgångspunkt i en allmän orientering kring de bibliska texternas utläggningshistoria i judisk 
och kristen tradition behandlar kursen olika sätt att tolka och tillämpa nytestamentliga texter i 
historia och nutid. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den moderna historisk-kritiska 
bibelforskningen och dess hermeneutiska implikationer. 
 
Undervisning och examination 
 
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen består dels i en skriftlig 
uppgift, som skall redovisas inom angiven tidsfrist, och en muntlig examination (alternativt i form av 
hemtentamen) över hela kursstoffet. Betyg på kursen ges utifrån såväl skriftlig uppgift (25 %) som 
muntlig tentamen (75 %). Betygsskala: A‒F. 
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