
 

    
    

 

 

Kursplan 

Bibelteologi 2, 7,5 högskolepoäng 
Biblical Theology 2, 7,5 ECTS-credits 

Kod BV268C Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2008-03-19 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi, BV101C/R Gamla testamentet, baskurs, BV102C/R Nya testamentet, baskurs samt 
BV103C/R Bibelteologi 1, eller motsvarande. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa ökad kunskap om de teologiska teman som löper genom Gamla och Nya Testamentet, samt 

• visa ökad kunskap om de enskilda bibelböckernas teologi. 
 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• kunna redogöra för och diskutera relationen kontinuitet och diskontinuitet i de teologiska teman som 
löper genom Gamla och Nya Testamentet, 

• 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 

• kunna förhålla sig till bibelteologins olika metodfrågor, samt 

• visa förmåga att redogöra för och kritiskt förhålla sig till huvudstråken inom den bibelteologiska 
forskningen under de senaste 150 åren. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursen utgör en fördjupning av de olika moment som ingått i kursen BV103 Bibelteologi 1. Särskilt ges 
möjlighet att bearbeta de enskilda bibelförfattarnas bidrag till bibelteologin samt att bearbeta bibelteologins 
metodfrågor. Som fördjupning till de moment som ingår i kursen BV103 Bibelteologi 1 arbetar vi framför 
allt med föreläsningar och litteraturseminarier. Teologiskt PM i grupp redovisas i helklass. 

Examinationsformer 
PM: Tematiskt arbete med didaktisk bearbetning, 4000 ord (4,5 hp) 
Studiefrågor: Skriftlig redovisning av svar på studiefrågor till kurslitteratur (1,5 hp) 
PM: Metodfrågor i bibelteologin, 1500 ord (1,5 hp) 
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* 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: 
 

• Inga förändringar har genomförts.



 
 

    
    

 

Litteratur 

Bibelteologi 2, 7,5 hp 
Biblical Theology 2, 7,5 ECTS-credits 

Kod BV268C Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2008-03-19 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

 
Brueggemann, Walter. 1997. Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Fortress, 

s. 117–403. ISBN: 0-8006-3087-4 
Dunn, J. D. G. 2009. New Testament Theology: An Introduction. Library of Biblical Theology. Nashville: 

Abingdon Press. ISBN: 978-06-8734-120-7 
Snodgrass, Klyde. 1994. ”The Use of the Old Testament in the New”, sidorna 29–51 i G. K. Beale (red.). 

The Right Doctrine from the Wrong Texts? Essays on the Use of the Old Testament in the New. Grand Rapids: 
Baker. ISBN: 0-8010-1088-8 

Tellbe, Mikael. 2019. ”Vad var det för fel med judendomen?” sidorna 68–87 i idem. Paulus mot väggen: 
Arton raka frågor och lika många försök till svar. Stockholm: Libris. ISBN: 978-91-7387-826-5 

Wright, N. T. 2009. Paul: In Fresh Perspective. Minneapolis: Fortress Press. ISBN: 978-08-0066-357-5 
(Aalternativt den engelsk upplagan: Wright, N.T. 2005. Paul: Fresh Perspectives. London: SPCK. ISBN: 
978-02-8105-739-9). 


	Kursplan
	Bibelteologi 2, 7,5 högskolepoäng
	Biblical Theology 2, 7,5 ECTS-credits
	Behörighetskrav
	Mål
	Kunskap och förståelse
	Färdighet och förmåga
	Värderingsförmåga och förhållningssätt

	Innehåll och arbetsformer
	Examinationsformer
	Betygsskala
	Kursutveckling



	Litteratur
	Bibelteologi 2, 7,5 hp
	Biblical Theology 2, 7,5 ECTS-credits



