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Kurskod: EG 11 
Ämnesområde: Exegetisk teologi 
Kursens benämning: Introduktion till Gamla testamentets exegetik 
Kursens nivå: Grundkurs 
Kursens omfattning: 7,5 sp 
Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle 
Engelskt namn på kursen: Exegetical Theology Old Testament, introductory course, 
7,5 credits 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Församlingsfakultetens samrådsgrupp 2008-06-02, 
reviderad 2011-10-01, 2013-03-18, 2017-03-21, att gälla från och med HT 2017. 

2. Inplacering 

Kursen ingår som en delkurs i TU 1, 60 sp och utgör därför ett obligatoriskt moment i 
Teologisk utbildning för kyrka och samhälle, samtliga varianter. Kursen kan även 
läsas som fristående kurs. 

3. Förkunskaper 

För tillträde till kursen krävs, utöver grundläggande högskolebehörighet, SvB/Sv2B, 
Samhällskunskap A, Historia A, betyget skall vara lägst Godkänt eller motsvarande. 

4. Innehåll 

Kursen introducerar det vetenskapliga arbetet med Gamla testamentet enligt 
följande moment: 

A. Bibelkunskap (1 sp) 

En översikt över innehållet i Gamla testamentet ges genom att varje bibelbok 
introduceras. Varje student läser ett urval kapitel ur Gamla testamentet kursivt. 
Viktiga personer, platser och begrepp introduceras. 

B. Realiakunskap (2 sp) 

På kursen ges en kort introduktion till det gamla Israel: 

 arkeologi 

 religionshistoria 

 geografi, klimat etc., samt 

 kulturhistoria. 
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Israels historia presenteras mot bakgrund av den allmänna historien i området. 
Särskild vikt lägges vid kungatiden, exiltiden och den tidiga efterexilsiska tiden. De 
viktigaste kungarna i Israel och Juda introduceras. 
Den bibliska historien relateras kontinuerligt till de större skeendena i området, 
särskilt grannländerna och stormakterna i Mesopotamien och Egypten. 

C. Gammaltestamentlig isagogik (3 sp) 

Alla Gamla testamentets 39 böcker introduceras isagogiskt, med särskild tonvikt på 
Genesis, Exodus, Kungaböckerna, Psaltaren, Job och Jesaja. Böckernas 
tillkomsthistoria, huvudsakliga innehåll och teologi samt något om texthistorien 
behandlas i litteratur och föreläsningar. 

D. Texttolkning (1,5 sp) 

På kursen ges en kort introduktion till exegetisk metod. Metoden exemplifieras 
genom textgenomgångar ur Genesis. Varje student får sedan öva sig i att tillämpa 
vetenskaplig metod genom att författa en mindre interpretationsövning. 

4.1 Undervisningsformer 

På kursen ges föreläsningar som vägledning i kunskapsinhämtandet. Metodfrågor 
och färdighetsträning sker i gruppövningsform. Interpretationerna ventileras i 
seminarier där studenterna opponerar på varandras arbeten. 

5. Mål 

Studenten skall efter genomgången kurs visa kunskaper i Gamla testamentets 
innehåll såväl som Gamla testamentet som akademiskt ämne, vara orienterad om 
metodfrågorna och i viss mån kunna tillämpa ett vetenskapligt arbets- och 
förhållningssätt på Gamla testamentet. 

Kunskap och förståelse 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

 redogöra för 100 viktiga personer i Gamla testamentet, 

 redogöra översiktligt för innehållet i Gamla testamentets böcker, 

 redogöra översiktligt för forskningsdiskussionen om Gamla testamentets 
böckers tillkomst, 

 visa kännedom om det vetenskapliga arbetet med Gamla testamentet, 

 beskriva Gamla testamentets historiska, geografiska och politiska omvärld i 
stora drag, samt 

 redogöra översiktligt för Israels historia under gammaltestamentlig tid. 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

 identifiera och tillämpa olika metoder att tolka Gamla testamentet, 

 utföra tolkning av gammaltestamentlig skrift på ett självständigt sätt efter 
givna instruktioner, samt 

 använda vetenskapliga hjälpmedel (t.ex. bibelkommentarer) på ett 
självständigt och kritiskt sätt. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

 kritiskt reflektera över den egna texttolkningens förutsättningar, 

 i viss mån värdera och använda information i vetenskapliga 
bibelkommentarer, samt 

 reflektera över bruket av Gamla testamentet i samtiden. 

6. Litteratur 

Bibeln i översättning 
Longman, T. & R. B. Dillard. An Introduction to the Old Testament. 2nd ed. Leicester: IVP 

& Grand Rapids: Zondervan, 2006. 
Matthews, Victor H. A Brief History of Ancient Israel. Louisville, Kentucky: WJK Press, 

2002. 
Kommentarer till moment D enligt examinators anvisningar. 

7. Examination 

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som omfattar momenten A-C (80% 
av betyget). 
Moment D examineras genom interpretationerna och ventileringen av dem (20% av 
betyget). 

8. Betyg 

På kursen ges graderade betyg enligt Församlingsfakultetens ordinarie betygsskala. 

9. Kursutvärdering 

Kursutvärdering sker i enlighet med studiehandbokens instruktioner. 

10. Övrigt 

- 
 


