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Behörighet/förkunskaper

Kurser i teologi eller religionsvetenskap om minst 120 högskolepoäng varav minst 15 hp i språklig
bibelvetenskap med nytestamentlig grekiska, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och
engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa kunskap om de koinégrekiskans kontext i det grekiska språkets historia, samt
• visa ökad kunskap om koinégrekiskans vokabulär inklusive vanligt förekommande ord i LXX (>100x).
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa ökad förmåga att självständigt översätta, analysera, och tolka utvalda texter från LXX och NT med
särskild tonvikt på grekisk syntax, samt
• visa ökad förmåga att identifiera, analysera, formulera och diskutera viktiga frågeställningar i den tidiga
kyrkan i tolkningen av texterna.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa ökad förmåga att ta ställning till olika tolkningsalternativ inom bibelvetenskapen baserat på
språkliga och historisk-kritiska kriterier, samt
• visa förmåga att värdera och förhålla sig till centrala hermeneutiska frågeställningar i mötet med
texterna.

Innehåll och syfte

Kursen syftar till att studenten ska få ökad förmåga att översätta och tolka viktiga texter för den tidiga
kyrkan ur LXX och NT och att få ökad förtrogenhet med koinégrekiskans syntax i de två olika delarna av
den grekiska bibeln. I anknytning till läroboken finns vokabulär för inlärning så att studenten kan vidga
sitt ordförråd.

Undervisning/arbetsformer

Kursen består av självständigt arbete i läroboken med löpande avstämning av översättning, samt en
avslutande skriftlig examination av vokabulär och muntlig examination av en utvald text.

Examination

Översättning av utvalda grekiska texter i Koine Greek Reader (2 hp)
Skriftlig examination av vokabulär (1 hp)
Muntlig tentamen på utvald text med samtal om hermeneutiska frågeställningar (2hp)

Betyg
Som betyg på varje delkurs används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
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