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Kod BV102R Giltig från Vårterminen 2023 
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Nivå G1N, grundnivå 1 Senast ändrad 2022-09-16 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier och områdesbehörighet 1. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa kunskap om Nya testamentets skrifter, dess bakgrund, tillkomst- och kanonhistoria, 

• visa förståelse för de utmaningar och metodiska problem som föreligger vid rekonstruktion av Jesu liv, 
de första kristnas historia och kyrkan i efterapostolisk tid, samt 

• visa kunskap om ett urval av texter hämtade från den judiska, grekiska och romerska litteraturen 
samtida med Nya testamentet. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att söka kunskap om och redogöra för Nya testamentets historiska, geografiska, politiska, 
sociala och religiösa bakgrundsmiljö, samt 

• visa färdighet i att analysera och tolka de nytestamentliga texterna med hjälp av grundläggande 
bibelvetenskapliga metoder. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom  
Bibelvetenskap. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursen är en introduktionskurs till Nya testamentets skrifter, dess bakgrund, tillkomst- och kanonhistoria 
och Jesu liv, de första kristnas historia och kyrkan i efterapostolisk tid. Kursen ger även basfärdigheter i att 
söka kunskap om Nya testamentets historiska, geografiska, politiska, sociala och religiösa bakgrundsmiljö. 
Kursen innehåller även moment som syftar till att ge fördjupade färdigheter i att tolka nytestamentliga och 
historiska texter. Utöver kursens föreläsningar ingår moment av skriftlig och muntlig redovisning (i grupp). 

Examinationsformer 
Hemtentamen: Individuell skrivning utifrån Jesus och de första kristna, Vem är den mannen? och Med framtiden i 

ryggen. (3 hp) 
Interpretation: Texttolkning av bibeltext enligt särskild manual, 3000 ord. (3,5 hp) 



* Textseminarium: Gruppsamtal över angiven bibeltext med tillhörande kommentarlitteratur. (1 hp) 

 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Examinationsmomentet ”Interpretation” har arbetats om till att enbart fokusera på narrativa 
bibeltexter. Utifrån detta anpassas även undervisningen kring tolkningsmetodik med fokus på 
strukturanalys. Ändringen görs baserat på en utvärdering av progressionen gällande detta område 
genom utbildningen som helhet.  
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Utöver detta tillkommer kommentarläsning, totalt ca 100 s., till fyra utvalda textavsnitt inför 

textseminarier, samt rekommenderad (men inte obligatorisk) läsning av Apg 15:1–29; Gal; Hebr 1–6; 
Upp, och ur ett digitalt kompendium med antika texter som läggs ut på itslearning. 
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