Kursplan

Bibeln i historia och nutid – Introduktion i bibelvetenskap, II (7,5 hp)
The Bible in History and in the Present – Introduction to Biblical Exegesis, II
(7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi)
Kurskod: 0018

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att kursen Introduktion i filosofi och teologi
(30 hp) och kursen Bibel i historia och nutid I (7,5 hp) är fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
§ redogöra i huvuddrag för de nytestamentliga texternas innehåll, tillkomst och historiska
bakgrund samt för teologiska huvudlinjer i Nya testamentet;
§ redogöra på ett allmänt plan för de nytestamentliga texternas betydelse i kristendom och
västerländsk kultur i historia och nutid;
§ visa att han/hon förstår huvuddragen i traditionella katolska, ortodoxa och protestantiska
sätt att betrakta Nya testamentet i dess förhållande till Gamla testamentet och den kyrkliga
traditionen;
§ allmänt diskutera nytestamentlig text ur olika tolkningsperspektiv,
§ presentera en egen tolkning av en nytestamentlig text ur ett bestämt, redovisat tolkningsperspektiv.

Innehåll
Kursen behandlar Nya testamentet. Den ger en introduktion till dess innehåll, tillkomst och
historiska bakgrund. Dessutom studerar vi ett urval teologiska huvudlinjer i Nya testamentet.
Delar av dess tolknings- och verkningshistoria aktualiseras. Vi reflekterar över den katolska
traditionens syn på Nya testamentet som en av Gud inspirerad helig skrift. Både exempel på
äldre tolkning och olika moderna tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp. Under
kursen läggs stor vikt vid läsning av Nya testamentets texter i översättning. Det ger en viss
inblick i problemen kring att översätta Nya testamentet, och deltagarna får öva sin förmåga att
formulera en egen tolkning av nytestamentlig text.
De studerande tillägnar sig hela Nya testamentet i svensk översättning. Inläsningen
beledsagas av föreläsningar som orienterar om väsentliga perspektiv och problem vad gäller
bibelböckernas innehåll, tillkomst och historiska bakgrund samt om teologiska huvudlinjer i

Nya testamentet, om Bibelns tolknings- och verkningshistoria och om olika moderna
tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder. Genom författande av en PM övar de studerande
förmågan att formulera en egen tolkning av nytestamentlig text. Denna PM diskuteras vid
seminarium. Genom de olika PM som produceras under kursens lopp illustreras en rad olika
typer av frågor som kan ställas till de bibliska texterna och tolkningsmetoder som kan komma
till användning.

Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker dels genom
en PM (c:a fem A4-sidor) som diskuteras vid seminarium, dels genom ett skriftligt prov vid
kursens slut.
Undervisning och examination på halvdistans
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår i varje delkurs. Undervisningen har
formen av föreläsningar samt diskussionsövningar. Viss handledning kan ges per telefon. .
Examinationen sker dels genom en PM (c:a fem A4-sidor) som diskuteras vid seminarium,
dels genom ett skriftligt prov vid kursens slut.
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