
 

  
 
 
 
Kursplan 

 

 
Exegetik Fördjupning: Receptionshistoria (7,5 
hp)  
Reception History of the Bible (7,5 ECTS credits)  
 
Nivå: Avancerad nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi)  
Kurskod: 2003 
 
Förkunskaper  

Behörig till kursen är den som innehar kandidatexamen i teologi (180 hp), med minst 90 hp 
inom ämnet teologi eller motsvarande. Som programkurs inom ramen för masterexamen i 
teologi förutsätts kursen ”Metodkurs i teologi” 7,5 hp eller motsvarande. 

Utbildningsmål  
 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande: 
 

• kunna redogöra för receptionsteoretiska perspektiv; 
• visa utökat förtrogenhet med olika sätt att tolka och använda bibliska texter; 
• kunna redogöra översiktligt för bibelns receptionshistoria i den västliga kulturen; 
• kunna redogöra för den vetenskapliga tolkningen av Bibeln i sin konkreta ideologiska 

och kulturella kontext; 
• kunna redogöra för bibelns användning i utvalda icke-västliga kulturer; 
• visa förmåga att självständigt analysera en vald representation av bibliskt material.  

 
Innehåll  
Kursen argumenterar för en omdefiniering av bibelvetenskapens huvuduppgift från en 
historisk-kritisk läsning till en receptionshistorisk tillnärmning. Med det menas inte att 
texternas ursprung är oviktiga, utan att den alltid måste förstås i relation till de olika sätt varpå 
historien representeras och används. Kursen ger sålunda en fördjupad förståelse för 
bibeltolkningens varierade kulturhistoria. Receptionen av bibliskt material kommer att 
analyseras inom olika områden så som teologi, religionsvetenskap, litteratur, och konst. 
Härunder kommer även den moderna bibelvetenskapen att diskuteras som ett historiskt 
medierat sätt att hantera det bibliska materialet. En post-kolonialt utblick kommer att göras i 
inkluderandet av några exempel från bibelns receptionshistoria i Asien.  
 
Undervisning och examination  
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen består dels i en 
skriftlig uppgift, som skall redovisas inom angiven tidsfrist, dels en skriftlig tentamen på 



distans över hela kursstoffet. Betyg på kursen ges på grundval av såväl skriftliga uppgifter 
(50%) som skriftlig tentamen på distans (50%). Betygsskala: A‒F.  
 
Litteratur  
 
Teori: 
 
Harding, J. E. ”What is Reception History and what happens if you do it?”. in England, E and 
W. J. Lyons . Reception History and Biblical Studies: Theory and Practice. T&T Clart, 2018. 
31-44. 
 
Burke, Peter. What is Cultural History? 3rd ed. London: Wiley, 2018. 
 
 
Lyons, W. J. ”Hope for a Troubled Discipline? Contributions to New Testament Studies from 
Reception History”. Journal for the Study of the New Testament 33/2 (2010); 207-220. 
 
Willis, Ika. Reception. London: Routledge, 2017. 
 
 
Bibliska motiv i västlig litteratur: 
 
Frye, Northrop. The Double Vision: Language and Meaning in Religion. Toronto: University 
of Toronto Press, 1991. 
 
Auerbach, Eric. Mimesis: The Representation of Reality in Western Litterature. New edition, 
2013. Urval. 
 
Bibliska motiv i västlig konst: 
 
Zuffi, Stefano. Gospel Figures in Art. J. Paul Getty Museum. 2003. 
 
D’Alleva, Anne. Methods & Theories of Art History. Laurence King Publishing; 2nd ed. 
2012. Urval. 
 
Bibelen i modernitetens vetenskap: 
 
Smith, J. Z. Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of 
Antiquity. Chicago: University of Chicago Press, 1994. Urval. 
 
Thiselton, A. Hermeneutics. Grand Rapids: Eerdmans, 2009. 
 
Bibliska motiv i Asien: 
 
Sugirtharajah, R. S. Jesus in Asia. Harvard University Press, 2018. 
 
 
Böker som måste införskaffas av studenten: 
 
Frye Double Vision, Burke Cultural History, Thiselton Hermeneutics, Wilis Reception,  



 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”  
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