
       

 

Kursplanen fastställd av UL 2008-06-23 
Gäller ht-08 

 
 
Bibelvetenskap: Uppenbarelseboken i ett historiskt och nutida 
perspektiv, 7,5 högskolepoäng 
Biblical Studies: The Book of Revelation in a Historical and Contemporary Perspective, 
7,5 credit points 
 
Grundnivå 

 
Allmänt 
Kursen ger grundläggande kunskaper i en av bibelns mest svårtolkade texter: Uppenbarelse-
boken. I kursen beskrivs bokens tillkomsthistoria med dess tidshistoriska miljö. Dessutom 
görs en genomgång av tolkningshistorien. Utöver detta innehåll ges även färdigheter i text-
tolkning. 

 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande  
- kunna förmedla insikter och kunskaper om komplexiteten i  Uppenbarelsebokens tolkning 
- kunna redogöra för bokens tillkomstmiljö och dess betydelse för tolkningen av innehållet. 
- kunna beskriva och redogöra för den apokalyptiska genrens speciella kännetecken. 
- kunna på egen hand tolka texter i Uppenbarelseboken. 

 

Innehåll 
Kursen innehåller följande moment: 
 
1) Tolkningshistorik 
Uppenbarelseboken i historia och nutid. 
2) Uppenbarelsebokens litterära genre. 
Bokens relation till den tidiga judiska och kristna apokalyptiska litteraturens teologi och 
symbolspråk. 
3) Tolkning. 
Uppenbarelseboken tolkad mot bakgrund av dess tidshistoriska sammanhang. Dessutom ges 
principer och regler för texttolkning. 
 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. 
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt 
individuell handledning  

 
 

Kurskod: LUBA17 
Ämnesnivå:  A 
Utb.omr.: SA 
Ämneskod: RKA 



 
 
Examination och betyg 
Individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande vid seminarier samt individuellt författade 
texter, utgör grunder för examination. 
  
Som betyg på kursen används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få Väl 
godkänd som slutbetyg fordras: 
- aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier.  
- godkänt resultat på hemtentamen. 
- väl genomförd enskild tolkningsuppgift. 
 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker enligt anvisningar i utbildningsplanen. 
 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  
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Bibelvetenskap; Uppenbarelseboken i ett historiskt och nutida 
perspektiv, 7,5 hp 
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