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                                                 Kursplan 

 

Introduktion till Bibelvetenskap: Nya testamentet 
(7,5p)  
Introduction to the New Testament (7.5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundläggande nivå 

Ämnesområde: Grundkurs i teologi  

Kurskod: TE 131 

 

Förkunskapskrav 
 

Särskild behörighet för högskolestudier.1  

 

 

Utbildningsmål 
 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande 

  
• ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om samtliga Nya testamentets skrifter, dess 

tillkomst- och kanonhistoria 
• ha erhållit baskunskaper om Jesu liv, de första kristnas historia och kristendomens judiska 

bakgrund  
• ha bekantat sig med och lärt sig söka och värdera information om Nya testamentets 

bakgrund: historia, geografi, politiska och sociala förhållanden, samt det Nya testamentets 
religiösa bakgrundsmiljö 

• ha orienterat sig något om varje nytestamentlig skrift, dess tillkomst, författarskap, 
innehåll och reception 

• ha bekantat sig med texter från Nya testamentets litterära omvärld 
• ha introducerats till grunderna i nytestamentlig texttolkning.  

 
 
Innehåll 
 

Kursen innehåller i huvudsak två delar: en översikt över och introduktion till Nya testamentets 

geografiska, arkeologiska, kulturella och religiösa tillkomstmiljö samt en introduktion till var 

och av Nya testamentets skrifter. I kursen ingår en översikt över grundläggande 

nytestamentlig metodologi. Kursen innehåller också en orientering kring Nya testamentets 

                                                           
1Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1 + 1a2, Samhällskunskap 

1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 1/A1). 
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judiska kontext. 
 
Undervisning och examination 

 

Undervisningen ges genom 

• föreläsningar över delar av kurslitteraturen, 

• seminarier och muntliga redovisningar i smågrupper. 

 

Examinationen sker genom 

• tentamen, 

• hemskrivning och/eller PM-skrivande. 

 

Litteratur 
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Referenslitteratur (ej kurslitteratur): 
 
Johnson, Luke Timothy: The Writings of the New Testament. Minneapolis: Fortress Press, 3 

ed. 2010. 

Fornberg, Tord. Det trovärdiga vittnet: en bok om Nya testamentet. Skellefteå: Artos, 2010. 

Carson, D.A. and Douglas J. Moo: An Introduction to the New Testament. Zondervan, 2nd 
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Artiklar och texter enligt anvisningar vid kursstart. 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser” 
 
Kursplanen fastställd 2015-01-08. 

Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-01. 
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