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Fastställd 2022-04-12 Senast ändrad 2022-04-12 

Syfte 
• att ge en fördjupad kunskap om Gamla och Nya testamentets teologiska traditioner och teman,  
• att reflektera kring frågor som väcks i mötet mellan de bibliska budskapen och kyrkan idag.  

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten  
• visa kunskap om grundläggande teologiska teman som löper genom GT och NT, 
• visa förståelse för de metodiska överväganden som ligger bakom skapandet av varje bibelteologi, 
• visa fördjupad kunskap om de enskilda bibelböckernas teologi, samt 
• ha fördjupat sin förståelse av Bibelns roll och betydelse för kyrkan idag. 
 
Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten  
• visa förmåga att redogöra för och diskutera relationen kontinuitet och diskontinuitet inom behandlade 

bibelteologiska teman, 
• visa förmåga att redogöra för relationen enhet och mångfald i bibelteologin, samt 
• visa förmåga att självständigt bearbeta olika bibelteologiska teman med hjälp av relevant primär- och 

sekundärlitteratur. 
  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 
• visa grundläggande förmåga att förhålla sig till bibelteologins olika metodfrågor, 
• visa förmåga att redogöra för och kritiskt förhålla sig till huvudstråken inom den bibelteologiska for-

skningen under de senaste 150 åren, samt 
• visa förmåga att reflektera kring Bibelns roll och betydelse för kyrkan idag.  

Innehåll och arbetsformer 
Kursen utgör en fördjupning till de inledande kurserna i GT och NT. Kursen ger en inblick i viktiga teolo-
giska teman som löper genom GT och NT och en fördjupad insikt i de olika bibelböckernas bidrag till en 
bibelteologi kring dessa teman. Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för såväl teologins mångfald som 
det budskap som förenar Bibelns böcker. Kursen ger även en introduktion till bibelteologins metodfrågor 
och förhållandet mellan GT och NT. Seminarierna innebär tillfällen för reflektion och bearbetning av frågor 
gällande Gamla testamentet i relation till kyrkan idag.  



Delar av denna kurs motsvarar de ämnen och teman som finns i kursen BV103D Bibelteologi 1 (7,5 hp) vid Örebro teolo-
giska högskola (ÖTH). Studenten kan därmed genomföra och examinera sina kunskaper inom högskolan. För examination 
av BV103D krävs att deltagaren väljer att göra det valfria tematiska arbetet i LK43, och dessutom får godkänt resultat på 
studiefrågorna till kurslitteraturen.  

Kursmoment och redovisning av kursen 
Deltagande i lektioner och seminarier. 
Tematiskt arbete som analyserar ett bibelteologiskt tema eller begrepp (3000 ord) eller instuderingsfrågor på 
kurslitteraturen. 
Deltagande i utvärdering av kursen. 

Litteratur 
Mettinger, Tryggve. N. D. 1988. Namnet och närvaron: gudsnamn och gudsbild i böckernas bok. Örebro: Libris. 

222 sid. (Digital text) 
Tellbe, Mikael. 2019. Paulus mot väggen: arton raka frågor och lika många försök till svar. Stockholm: Libris. Sid. 

34–188. 
Wright, Tom. 2000. Den historiske Jesus: en utmaning nu som då. Örebro: Libris. Sid. 7–154. (Digital text) 
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