
 Kursplan 
 
 
Introduktion till Nya testamentet (7,5 hp) 
New Testament Introduction (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi) 
Kurskod: 0298 
 
 
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 
Introduktion till Gamla testamentet (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.  

• Redogöra för de nytestamentliga texternas innehåll och teologiska huvudlinjer. 
Härunder diskutera och ge exempel på särdrag vid evangelier, brev och apokalyptisk 
litteratur i och utanför NT. 

• Allmänt diskutera nytestamentlig text ur olika tolkningsperspektiv, historiska såväl 
som samtidiga.  

• Presentera en egen tolkning av en nytestamentlig text ur ett bestämt, redovisat 
tolkningsperspektiv. 

• Visa förståelse för huvuddragen i traditionella katolska, ortodoxa och protestantiska 
sätt att betrakta bibeln. 

• Vara medveten om de nytestestamentliga texternas betydelse i kristendom och i 
västerländsk kultur i historia och nutid. 

 
Innehåll 
Kursen ger en introduktion till Nya Testamentets innehåll, tillkomst och historiska bakgrund. 
Dessutom studeras ett urval av de viktigaste teologiska huvudlinjer i textmaterialet. Det ges 
undervisning i att förstå texterna i ljus av olika samtida genrer. Delar av NTs tolknings- och 
verkningshistoria aktualiseras. Både exempel på äldre tolkning och olika moderna 
tolkningsperspektiv och tolkningsmetoder tas upp, härunder olika former för religiös användning av 



texten. Under kursen läggs stor vikt vid läsning av Nya testamentets texter i översättning, och 
deltagarna får öva sin förmåga att formulera en egen tolkning av nytestamentlig text. De studerande 
arbetar självständigt med tolkning av en nytestamentlig text, redovisat i ett kortare PM.  
 
 
Undervisning och examination 
Lokal undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisning på halvdistans 
organiseras med två obligatoriska samlingar, förutom nätuppgifter.  
 

Kursen innehåller obligatoriska moment och en skriftlig tentamen. De obligatoriska momenten 
består av uppgifter som ges i samband med undervisningen i form av frågor som måste besvaras 
med upp till en sida per fråga. Kursen kan inte examineras om inte arbetsuppgifterna är inlämnade. 
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