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Behörighet/förkunskaper
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet 1.

Mål/förväntade studieresultat
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, samt
• visa fördjupad kunskap om de enskilda bibelböckernas teologi.
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 primäroch sekundärlitteratur.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten

• visa grundläggande förmåga att 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
Kursen utgör en fördjupning till de inledande kurserna i GT och NT. Kursen ger en inblick i viktiga
teologiska 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.

Undervisning/arbetsformer

Föreläsningar om olika perspektiv på och studier av GT:s respektive NT:s teologi. Teologiskt temaarbete
(PM) i grupp redovisas i helklass.

Examination
Skriftlig inlämning av studiefrågor på läsningen av Routledge. (1hp)
Skriftlig hemtentamen på Thielman. (1,5hp)
Tematiskt PM (ca 3 000 ord) som analyserar ett bibelteologiskt tema eller begrepp. Detta PM skrivs enskilt
enligt särskild anvisning, men bearbetas och presenteras i grupp. (5hp)

Betyg
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: Förändrad examinationsform för
läsningen av Routledge.
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