Humanistiska och teologiska fakulteterna

BIVR23, Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik avancerad kurs II, 15 högskolepoäng
Biblical Studies: New Testament Studies - Second Cycle Course II,
15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-04-28 att gälla från och med
2014-09-01, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen ingår som valbar kurs i Masterprogram i
religionsvetenskap och teologi med specialisering i Bibelvetenskap. Kursen kan ingå i
en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska men kan även efter särskild överenskommelse mellan
lärare och studerande ges på svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i bibelvetenskap

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna ingående och på ett avancerat sätt förklara viktiga teologiska termer och
begrepp,
• kunna urskilja och sammanställa den specifika huvud- problematik som fokuseras
inom några nytestamentliga områden,
• kunna sammanställa och kritiskt diskutera den komplexa och pluralistiska
kulturmiljö inom vilken den tidiga kyrkan växer fram,
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Färdighet och förmåga
• kunna självständigt analysera koinégrekiskans mer avancerade syntax och
morfologi,
• med hjälp av lexikon och grammatik kunna översätta komplexa nytestamentliga
och utombibliska texter på grekiska till svenska,
• med hjälp av aktuell forskning självständigt kunna genomföra en språkligt och
historiskt informerad tolkning av nytestamentliga och i förekommande fall
utombibliska texter på grekiska,
• kunna författa egna texter som korrekt framställer och kritiskt diskuterar
teologiska problemställningar till såväl en nationell som internationell målgrupp,
• kunna konstruktivt medverka i diskussioner av avancerade problemställningar
inom teologi,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna självständigt reflektera över ideologiska inslag i exegetisk forskning och
relatera dessa till vedertagna vetenskapsteoretiska grundantaganden,
samhälleliga kulturströmningar inkluderande normativ teologi,
• kunna ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen genom en självkritisk
bedömning och en aktiv kunskapsinhämtning.

Kursens innehåll
Kursen består av två delkurser. I den första delkursen väljs i samråd med läraren en
text eller en grupp av texter från Nya testamentet eller annan relevant grekisk
litteratur (exempelvis Nya testamentets apokryfer, Apostoliska fäderna) med ett
omfång motsvarande cirka 15 sidor i Nestle-Aland beroende på textens
svårighetsgrad. Med den grekiska texten som utgångspunkt studeras självständigt ett
antal kvalificerade vetenskapliga monografier eller kommentarer från olika
vetenskapliga traditioner och med olika metodiska perspektiv.
I den andra delkursen studeras ett antal kvalificerade vetenskapliga monografier och
artiklar från ledande internationella facktidskrifter vilkas inriktning bestäms i samråd
med läraren.
Kursen består av följande delkurser:
1. Grekisk text med litteraturstudium, 7,5 hp
2. Litteraturstudier, 7,5 hp

Kursens genomförande
Kursen består i huvudsak av självständiga litteraturstudier. Undervisning sker i form av
ett introducerande planeringssamtal samt uppföljande samtal av
handledningskaraktär.
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Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom muntlig tentamen med översättning av grekisk text samt
diskussion av litteratur.
Delkurs 2 examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar varav minst två, en
muntlig och en skriftlig, ska vända sig till en vetenskaplig, internationell målgrupp
(exempelvis recension för vetenskaplig tidskrift, presentation av konferenspaper eller
vetenskaplig artikel).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används någon av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst 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 kandidatexamen samt Bibelvetenskap: Avancerad kurs I,
15hp (BIVR12 eller BIVR11) eller motsvarande.

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Engelska delkurstitlar: 1. Greek Text with Literature Studies. 2. Literature Studies.
Kursen ersätter TEOR42.
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
5. Läraren fastställer efter samråd med den studerande en individuell litteraturlista.
6. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.

4/ 4

Prov/moment för kursen BIVR23, Bibelvetenskap: Nya testamentets
exegetik - avancerad kurs II
Gäller från H14
1401 Grekisk text med litteraturstudium, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1402 Litteraturstudier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

