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                         Kursplan 

Hermeneutik (6p/3cr)  
Hermeneutics (6 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: Bibelvetenskap 
Kurskod: BV 201 
 

Förkunskapskrav 
Särskild behörighet för högskolestudier. 1 Grundkurs i teologi 60 hp eller motsvarande.  
 

Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
 
– Kunskap och förståelse 
Redogöra för den hermeneutikens historia, inklusive judisk, patristisk, reformatorisk och 
modern hermeneutik. 
Förstå de grundläggande filosofiska och teologiska dimensionerna i hermeneutiken och känna 
till de viktigaste teoribildningarna inom området 
Reflektera över relationen mellan hermeneutik och exegetik. 
Känna till och beskriva Bibelns olika genrer. 
Känna till grunddragen i fenomenet kanon och dess historiska utveckling  
Förstå begreppet biblisk teologi och ha reflekterat över dess möjligheter och gränser 
 
– Färdighet och förmåga 
Diskutera hur en biblisk text kan tolkas i en ny situation  
Diskutera de hermeneutiska problemen kring att forma en biblisk teologi 
Diskutera hur kanonfrågor relaterar till tolkningen  
Diskutera hur genrebestämningen påverkar textens mening. 
Reflektera kring hur tolkning påverkar översättning av bibeltext 
Formulera grunddragen till en egen hermeneutisk strategi 
 
– Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Bedöma olika tolkningar utifrån deras tolkningstradition och de intressen som spelar in vid 
tolkningen 
Reflektera kring hur studentens egna värderingar och perspektiv påverkar tolkningen 
Värdera hur olika läsningar av Bibeln förhåller sig till olika etiska förhållningssätt 
 
Kursens innehåll 
I kursen studeras hermeneutikens historia och grundläggande filosofiska dimensioner, frågor 
kring kanon och dess historia samt Bibelns olika genrer. Särskilt betonas tolkningens och 
tolkarens villkor vid receptionen och tolkningen av bibliska texter i nya tider och miljöer, 
särskilt tolkningens etiska dimensioner.  
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Kursens genomförande 
Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier online, samt tutorials där 
studenterna självständigt skriftligt bearbetar ett hermeneutiskt problem under interaktion med 
läraren.   
 

Examination 
Betygssättning: 
 
A = 90-100  Excellent kunskap och en hög nivå av självständigt tänkande 
B = 80-89  God nivå av kunskap och visst självständigt tänkande  
C = 70-79  Baskunskaper och -färdigheter 
D = 60-69  Uppfyller minimikrav 
F = under 60 Underkänt 
 
Uppgifter: 
Hemskrivning på Bray och Stein    40% 
”Oxford-PM” om Yarbrough och Gerdmar med artiklar som erhålls av läraren 20% 
Discussion Paper     20% 
Hermeneutical Paper     20% 
 
Summa                         100% 
 
Närmare instruktioner: 
1. Hemskrivning: studenten förses med Study Questions som ska besvaras skriftligt. 
2. Syftet med ett ”Oxford-PM” är att träna studenten i analytiskt tänkande. Uppgiften 

innebär att studenten får ett relativt stort pensum att läsa, men inte plugga in i vanlig 
mening, utan studenten får en fråga att besvara och uppgiften redovisas i ett PM, där 
studenten självständigt ska analysera materialet och presentera det i ett PM. Studenten får 
sedan feedback från läraren.  

3. Discussion Paper. Se separat instruktion online. 
4. Hermeneutical paper. Se separat instruktion online. 
 
Litteratur  
Bray, Gerald. Biblical Interpretation: Past & Present. Downers Grove, Illinois: InterVarsity 
Press, 2000. 608 ss. 
 
Stein, Robert H., A Basic Guide to Interpreting the Bible. Playing by the Rules, Grand Rapids: 
Baker Books, 1997, 240 ss. 
  
Yarbrough, Robert W. Clash of Visions: Populism and Elitism in New Testament Theology 
(Reformed Exegetical Doctrinal Studies series), Fearn: Mentor, 2019, 128 ss. 
 
Gerdmar, Anders. Bibeltro och bibelkritik. Manus. Uppsala, 2020. 
 
Tematiska inläsningsuppgifter enligt separat litteraturlista kan förekomma. 
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Artiklar och texter enligt anvisningar vid kursstart. 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”. 
Kursplanen fastställd 2020-01-22. 
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-22. 
 
 

1 Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1 + 1a2, Samhällskunskap 

1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 1/A1). 


