
 
 

    
    

 

Kursplan 

Lukasevangeliet (icke-språklig), 7,5 högskolepoäng 
The Gospel of Luke (without Greek), 7,5 ECTS-credits 

Kod BV223C Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Bibelvetenskap Fastställd 2010-03-18 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi, inklusive BV102C/R Nya Testamentet, baskurs, samt BV103C/R Bibelteologi 1 eller 
motsvarande kurser. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa fördjupade kunskaper om Lukasevangeliets text, innehåll och teologiska särart, 

• visa grundläggande kunskaper i den nytestamentliga grekiskans alfabet, vokabulär och grammatik. 
 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa fördjupade färdigheter i att bedöma översättningar, analysera, strukturera och tolka nytestamentlig 
evangelietext, 

• kunna använda olika tolkningsmetoder och läsmodeller i arbetet med bibeltexten, 

• visa fördjupade färdigheter i liknelsetolkning, 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• förhålla sig till hermeneutiska frågor i mötet med bibeltexten med syfte att söka relevant tillämpning av 
texten för dagens kyrka och samhälle. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursen ger fördjupade kunskaper om Lukasevangeliet. Som författare till en fjärdedel av Nya testamentet 
ger Lukas ett viktigt bidrag till skildringen av Jesus. Vad är Lukas berättarperspektiv och vad är syftet med 
hans skildring? Vad är Lukas bidrag till den nytestamentliga teologin? Kursen ger vidare exegetiska 
kunskaper genom en grundläggande introduktion till den nytestamentliga grekiskans alfabet, grammatik och 
vokabulär med syfte att kunna arbeta med text- och översättningsfrågor. Särskild uppmärksamhet ägnas i 
kursen till liknelsetolkning i ett historiskt och hermeneutiskt perspektiv. Föreläsningar om Lukasevangeliets 
historiska sammanhang och teologi. Föreläsningar och seminariearbete om Lukas teologi, nytestamentliga 
grekiska, översättning, textkritik, strukturering av evangelietext, kommentarsamtal samt muntlig och skriftlig 
redovisning av interpretation av liknelsetext och begreppsanalys.  

Examinationsformer 
PM: Begreppsanalys, 2000 ord (2 hp) 
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Textseminarium (1,5 hp) 
Interpretation: Tolkningsarbete över vald text ur Lukasevangeliet med utökad liknelsetolkning, 4000 ord (4 
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: 
 

• En examinationsform har utgått (seminarieövningar), vilket innebär att begreppsanalysen utökas från 1 
hp till 2 hp. 



 
 

    
    

 

Litteratur 

Lukasevangeliet (icke-språklig), 7,5 högskolepoäng 
The Gospel of Luke (without Greek), 7,5 ECTS-credits 
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En av följande kommentarer, totalt cirka 200 sidor 
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