Humanistiska och teologiska fakulteterna

BIVB23, Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, 15
högskolepoäng
Biblical Studies: Level 2 A, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-11-25 att gälla från och med 201601-18, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan utgöra fördjupning i Kandidatprogram i
religionsvetenskap och teologi. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi:
Bibelvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• strukturerat kunna redogöra för Bibelns innehåll, dess historiska kontext och dess
tillkomsthistoria,
• kunna exemplifiera sambandet mellan text och kontext,
• kunna ge exempel på och sammanfatta grundläggande tankelinjer i Bibeln,
• kunna reflektera över och beskriva vad det innebär att tolka bibliska texter,

Färdighet och förmåga
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• självständigt kunna utföra en metodisk texttolkning av Bibelns texter,
• kunna urskilja och diskutera olika genrer i Bibeln,
• kunna identifiera och problematisera genusaspekter i bibeltexterna,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma Bibeln som ett historiskt dokument,
• kunna värdera olika bibelvetenskapliga förklaringsmodeller med hjälp
av vetenskapliga kriterier.

Kursens innehåll
I kursen studeras de bibliska skrifternas innehåll, genrer, kontext och tillkomsthistoria
och viktigaste tankelinjer. Den studerande introduceras också i hermeneutikens
grundproblem, samt tränas i att arbeta med olika vetenskapliga metoder för att
analysera Bibelns texter och att göra självständiga text- och tolkningsövningar. Två
kortare interpretationer (texttolkningsuppgifter) författas inom kursen.
Kursen består av två delkurser:
1. Gamla testamentet, 7,5 hp,
2. Nya testamentet, 7,5 hp.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom två skriftliga salstentamina och två skriftliga
interpretationer (texttolkningsuppgifter).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd på båda delkurserna. För
betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på båda delkurserna.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA12 /
CTRD12 / CTRA11 / CTRD01) eller Religionsvetenskap: Grundkurs (CTRA10) eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter BIVB21.
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2. Kursen är identisk med BIVD23 och kan inte ingå i en examen tillsammans med
denna.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
5. Delkursernas namn på engelska: 1. The Old Testament, 2. The New Testament.
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Prov/moment för kursen BIVB23, Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I
Gäller från V16
1501 Gamla testamentet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1502 Nya testamentet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

