
 
 

    
    

 

Kursplan 2023-2024 

FL05 Bibeln i församlingslivet 

Övergripande teman och kompetenser som tränas 
• Fördjupning i bibelteologi, bibeltolkning, bibelsyn och bibelbruk 
• Tolka Bibeln med fokus på att sammanfatta och presentera teman 
• Undervisa församling om olika teman 

Innehåll 
Kursen fördjupar kunskaperna i Gamla och Nya Testamentets teologi och de olika bibelböckernas bidrag 
till detta. Den innehåller bearbetning av bibelsyn och bibelbruk både för den enskilde studenten och för 
dess utbildningsförsamling. Genom kursen tränas förmågan att bearbeta bibelteologiska texter och teman 
och på ett reflekterat sätt använda både det exegetiska hantverket och bibelteologin i församlingslivet. Under 
kursens gång får studenten en fördjupad förståelse för olika homiletiska teorier samt tillfälle att öva på 
förberedelse och genomförande av bibelundervisning med pedagogisk betoning på en ung målgrupp. Vidare 
fortsätter församlingsbaserade moment där studenten i en medveten process tränas i ledarskap i utbildnings-
församlingen och reflekterar över sin egna ledarprocess tillsammans med en mentor. De redskap som an-
vänds för att ge stöd åt att växa som reflekterande praktiker består, vid sidan av mentorssamtalet, framför 
allt av terminsöverlåtelse, loggbok, livsbearbetande seminarier och terminsreflektion. Kursen rymmer mål, 
teman och examinationer som ingår i högskolekursen BV268R Bibelteologi 2.  

Redovisning 
• PM: Tematiskt arbete med didaktisk bearbetning, 4000 ord (h) 
• PM: Metodfrågor i bibelteologin, 1500 ord (h) 
• Studiefrågor: Skriftlig redovisning av svar på studiefrågor till kurslitteratur (h) 
• Grupparbete kring bibelundervisning för unga kopplat till bibeltematiskt arbete. 
• Förberedelse och genomförande av bibelundervisning/predikan med litteraturbaserad analys och ut-

värdering, 2000 ord 
• Alla FL-kurser förutsätter deltagande i lektioner och seminarier, mentorsamtal, terminsöverlåtelse och 

terminsreflektion, loggboksbearbetning, samt deltagande i kursutvärdering. 
(h) används för att markera examinationer i högskolekursen BV268R 

Kursutveckling 
• Kursplanen är omgjord för att betona kompetenser som ska tränas.  
• Kursupplägget ska göras mer tematiskt för att binda ihop GT, NT och församlingsperspektiv kring 

olika teman.  
• Träning i tematiskt arbete med Bibeln förstärks genom att momentet av predikan byts ut mot tematisk 

bibelundervisning. 
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Snodgrass, Klyde. 1994. The Use of the Old Testament in the New, i G K Beale (ed) The Right Doctrine 
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0-8010-1088-8  

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

Tellbe, Mikael. 2015. Vad menar vi med att Bibeln är Guds Ord? Örebro: Libris. (Urval 80s) 
Wright, N.T. 2009. Paul: In Fresh Perspective. Minneapolis: Fortress Press.  ISBN: 978-08-0066-357-5 (Alter-

nativt Wright, N.T. 2009. Paul: Fresh Perspectives. London: SPCK.  ISBN: 978-02-8105-739-9) 
 
Kompendium pedagogiska och teologiska perspektiv i bibelundervisning för barn och unga (pdf) 
Leetmaa, Angeline. 2015. Den röda tråden genom NT – 18 inspirerande bibelsamlingar för 9-12 åringar. Sjöbergs 

Förlag, s7-20. 
Mercer, Joyce Ann. 2005. “Educating children in congregations” i Welcoming children – a Practical Theology of 

Childhood. Danvers MA: Chalice Press, s162-209. 
Stichel, Hanne. 2016. Så kan vi berätta – Teologiska och pedagogiska ingångar till Bibelns berättelser. Varberg: Ar-

gument Förlag, s10-19, 47-47.  
Artiklar om spiritualitet 
Fee, Gordon. 2000. Listening to the Spirit in the text. Grand Rapids: Wm B. Eerdmans Publ., s 3-15. 
Petersen, Eugene. 2006. Eat this Book – a Conversation in the Art of Spiritual Reading. Grand Rapids, Mi USA: 

Wm B Eerdmans Publishing co, s x-xii, 1-12. 
 
Egen vald litteratur till tematiskt arbete. 
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