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 avslutad kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
– 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, särskilt den judiska
– ha orienterat sig något om varje nytestamentlig skrift, dess tillkomst, författarskap, innehåll
och reception.
Färdighet och förmåga
– kunna använda bibliotekets grundläggande exegetiska resurser som handböcker,
kommentarer och digitala verktyg
– kunna på en grundläggande nivå sätta in nytestamentliga texter i dess historiska och
kulturella kontext
– kunna sakligt pröva och diskutera olika läsningar av nytestamentliga texter
– kunna på en grundläggande nivå genomföra synoptisk analys av perikoper i översättning
– kunna skriftligt och muntligt motivera en egen tolkning av en text efter att ha konsulterat
kommentarer.
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Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1 + 1a2, Samhällskunskap
1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 1/A1).
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
Ha tillägnat sig ett vetenskapligt förhållningssätt till nytestamentliga texter.
Vara medveten om hur olika perspektiv spelar in i tolkningen, alltifrån olika vetenskapliga
skolors tolkningar till hur texters reception i olika miljöer och utifrån olika perspektiv
påverkar tolkningen.
Kunna utvärdera olika läsningar utifrån deras utgångspunkter, intressen och ideologiska
hållning.

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
judiska kontext.

Undervisning och examination
Undervisningen ges genom
• föreläsningar över delar av kurslitteraturen,
• webinars.
Examinationen sker genom
• skriftlig eller muntlig tentamen,
• hemskrivning och/eller PM-skrivande.

Litteratur
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Survey of the New Testament within Its Cultural Context, Zondervan, 2010.
Mitternacht, Dieter och Anders Runesson (utg.) Jesus och de första kristna. Inledning till Nya
testamentet. Stockholm: Verbum, 2007.
Boyarin, Daniel. The Jewish Gospels. The Story of the Jewish Christ. New York: the New
Press, 2012.
Hooker, Morna D. Foreword: Forty Years On. URL:
http://tandtclark.typepad.com/files/foreword_hooker.pdf

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
ed. 2005.
Artiklar och texter enligt anvisningar vid kursstart.
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”
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