
 
 

    
    

 

Kursplan 

Historiens Jesus och trons Kristus, 10 högskolepoäng 
The Jesus of History and the Christ of Faith, 10 ECTS-credits 

Kod ST407H Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2018-03-01 
Nivå A1N, avancerad nivå 1 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Kurser i teologi eller religionsvetenskap om minst 120 hp varav minst 15 hp i bibelvetenskap på grundnivå 
2, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för 
grundläggande behörighet.  

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa en fördjupad insikt i forskningen kring den historiske Jesus och dess metodologiska 
förutsättningar och begränsningar, samt  

• visa fördjupade kunskaper om kristologi, om huvuddrag och orsaker till kristologins karaktär, framväxt 
och utveckling både historiskt och i modern teologi.  

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa ökad förmåga att självständigt analysera, strukturera och tolka viktiga nytestamentliga och  
fornkyrkliga primärtexter med anknytning till den historiske Jesus och kristologi, samt  

• kunna förklara och diskutera viktiga teologiska positioner i dialog med andra personer.  
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa medvetenhet om hermeneutiska frågor i mötet med aktuella primärtexter, samt  

• visa förmåga att utvärdera styrkor och svagheter hos olika teologiska traditioner avseende kristologi.  

Innehåll och arbetsformer 
Kursen vill ge studenterna ökad kunskap och färdighet att använda bibelvetenskapliga metoder för tolkning 
av nytestamentliga texter, samt ökad förmåga att diskutera texterna ur ett större teologiskt och 
hermeneutiskt perspektiv. Kursens första del, evangeliernas Jesus, fokuserar på Jesu liv som det framställs i 
de nytestamentliga evangelierna och ger ökad kunskap om de senaste trenderna i forskningen kring den 
historiske Jesus. Det finns även möjlighet att fördjupa sig i hur bilden av Jesus framställts i teologins historia. 
Den andra delen, kyrkans Kristus, fokuserar på den tidiga kyrkans tro på den uppståndne Kristus som Guds 
Son. Här studeras ett antal kristologiska nyckeltexter, dels med hänsyn till dess historiska och litterära 
kontext och dels ur ett större tematiskt och teologiskt perspektiv. I denna del finns även möjlighet att 
fördjupa sig i förhållandet mellan evangeliernas Jesus och kyrkans traditionella bekännelser. Utöver kursens 
föreläsningar och seminarier bearbetas kristologin genom texttolkning och litteraturstudium.  
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Examinationsformer 
*Litteraturseminarium (3,5 hp) 
PM: Tolkning av nytestamentlig text i bibelvetenskapligt perspektiv, 3500 ord (2,5 hp)  
*Textseminarium: Fornkyrkliga primärtexter (1,5 hp) 
PM: Skriftligt arbete kring fornkyrklig kristologi ur bibelvetenskapliga perspektiv, 3500 ord (2,5 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: 
 

• Kursen har gjorts om så att den inte längre består av två delkurser.  

• Två examinationsformer (litteraturseminarier) har slagits ihop. 

• Examinationsformerna PM har omformulerats så att det är tydligt att de relaterar till bibelvetenskap. 

• Viss litteratur har bytts ut och större utrymme finns för studenters eget val av material. 



 
 

    
    

 

Litteratur 

Historiens Jesus och trons Kristus, 10 högskolepoäng 
The Jesus of History and the Christ of Faith, 10 ECTS-credits 

Kod BV407H Giltig från Höstterminen 2023 
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Primärtexter 
Athanasios. 2017. Tre tal mot arianerna. Skellefteå: Artos. 

Gregorios av Nazianzos. 2002. Fem teologiska tal. Skelleftea ̊: Artos, s. 52–83. 
Cyril of Alexandria. 1995. On the Unity of Christ. New York: St. Vladimir’s Seminary Press.  
Theodore of Mopsuestia, 2009. “On the Incarnation”, i Frederick McLeod, red., The Early Church Fathers. 

London & New York: Routledge (E-bok) 
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