Humanistiska och teologiska fakulteterna

BIVR12, Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 högskolepoäng
Biblical Studies: Second Cycle Course I, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-06-23 och senast reviderad
2016-04-27 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-08-29,
höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen ingår i Masterprogram i religionsvetenskap
och teologi med specialisering i Bibelvetenskap. Kursen kan ingå i en generell examen
på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i bibelvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Teologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera avancerade mönster i formlära och syntax i ett av de bibliska
språken,
• kunna förklara innebörden i ett brett antal ord i ett av de bibliska språken,
• kunna redogöra för komplexa samband mel-lan innehåll, historia och teologi i
Gamla eller Nya testamentet,
• kunna sammanfatta och förklara sociala och teologiska sammanhang under olika
tidsperioder i Bibelns historia,
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• kunna redogöra för och diskutera avancerade under-sökningar inom aktuell
gammaltestamentlig eller nytestamentlig forskning,
• kunna redogöra för och kontextualisera valda utombibliska texter med relevans
för tolkningen av Bibeln,

Färdighet och förmåga
• kunna, med hjälp av lexikon och grammatik, läsa och förstå avancerade
bibeltexter på grundspråk och översätta dem till god, idiomatisk svenska,
• i samband med analys och översättning av de bibliska texterna kunna integrera
och använda ett utökat ordförråd inom grundspråket,
• kunna, med hjälp av aktuell forskning, självständigt genomföra en språkligt och
historiskt välinformerad tolkning av bibeltexter,
• i skriftlig form självständigt kunna tillämpa relevanta tolkningsteorier och
textmetoder,
• kunna kommunicera självständigt gjorda analyser till olika målgrupper,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt granska och värdera historiska och etiska aspekter på teologisk
forsk-ning och utveckling,
• kunna värdera exegetikens roll i samhället och akademin samt kunna bedöma
tolkarens ansvar för hur texter och tolkningar används.

Kursens innehåll
Kursen inleds med en gemensam delkurs om metod, varefter studenterna fördjupar
sig inom antingen Gamla testamentets exegetik eller Nya testamentets exegetik.
För studenter med fördjupning i Gamla testamentets exegetik:
I den första delkursen fördjupas kunskaper och färdigheter i att tolka texter med
vetenskaplig metod. Såväl äldre som nyare metoder behandlas utifrån övningar med
konkreta texttolkningsuppgifter där metodisk stringens granskas och diskuteras.
I den andra delkursen fokuseras på ett särskilt tema inom den gammaltestamentliga
forskningen. Delkursen innehåller avancerad litteratur om antingen Gamla
testamentets histo-riska böcker, Psaltaren och vishetslitteraturen eller Gamla
testamentets profetlitteratur. Genom arbetet med analys och översättning av ca 15
sidor gammaltestamentlig text på hebreiska fördjupas kunskaperna i den
gammaltestamentliga hebreiskans formlära, syntax och ordförråd. Genom arbetet
med konkreta texttolkningsuppgifter fördjupas kunskaperna om och förståelsen av
det gamla Israels historia, Gamla testa-mentets teologi och antropologi. Dessa teman
sätts i ett breda-re exegetiskt sammanhang där förtrogenhet med såväl rele-vanta
främreorientaliska traditioner som tolkningshistorien är betydelsefull. I delkursen
ingår ett självständigt arbete med anknytning till dess tema.
För studenter med fördjupning i Nya testamentets exegetik:
I den första delkursen fördjupas kunskaper och färdigheter i att tolka texter med
vetenskaplig metod. Såväl äldre som nyare metoder behandlas utifrån övningar med
konkreta texttolkningsuppgifter där metodisk stringens granskas och diskuteras.
I den andra delkursen utvecklas kunskaperna i den nytesta-ment-li-ga grekiskans
formlära, syntax och centrala ordförråd genom översättnings- och tolkningsövningar
av cirka 15 sidor viktiga ny-testamentliga och valda utombibliska texter på grekiska.
Vidare presenteras och problematiseras viktiga historiska och teologiska teman i Nya
testamentet, framför allt inom paulinsk forskning. Dessa teman sätts in i ett bredare
sammanhang där förtrogenhet med utombibliska texter på grekiska är betydelsefull. I
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delkursen ingår en skriftlig uppgift där studenten väljer ett tema utifrån
litteraturlistans förslag på avancerad litteratur om ett av de paulinska breven.
Kursen består av följande delkurser:
1. Metod, 3 hp.
2. Textstudier, historia och teologi, 12 hp.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och ca 6 obligatoriska seminarier. I samband
med seminarierna förväntas den studerande utföra självständiga skriftliga och
muntliga uppgifter.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom skriftliga PM.
Delkurs 2 examineras genom skriftliga texttolkningsuppgifter, skriftlig recension samt
muntliga och skriftliga redovisningar av populärvetenskaplig karaktär.
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 minst betyget godkänd på båda delkurser.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på båda
delkurserna.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen samt Bibelvetenskap: Gamla testamentet
på grundspråk, 30 hp (BIVC01) eller Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk,
30 hp (BIVC02) eller motsvarande.

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Engelska delkurstitlar: 1. Method. 2. Textual Studies, History and Theology.
Kursen ersätter BIV R11.
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
5. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen BIVR12, Bibelvetenskap: Avancerad kurs I
Gäller från H14
1401 Metod, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1402 Textstudier, historia och teologi, 12,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

