Humanistiska och teologiska fakulteterna

BIVD24, Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15
högskolepoäng
Biblical Studies: New Testament Greek, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-10-29 att gälla från och med 201810-29, vårterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i bibelvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för betydelsen hos Nya testamentets centrala ordförråd,
• kunna redogöra för och förklara grunderna i den nytestamentliga grekiskans
formlära och syntax,

Färdighet och förmåga
• kunna skriva grekisk text och uttala grekiska ord,
• kunna diskutera språkliga företeelser med hjälp av grundläggande grammatiska
begrepp,
• kunna identifiera och tolka former och grammatiska konstruktioner i grekiska ord
och meningar,
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• kunna använda ordböcker och uppslagsverk i arbetet med nytestamentlig text,
• kunna läsa, översätta och tolka enklare nytestamentliga texter till svenska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förståelse för utmaningarna med att översätta och tolka antika texter,
• kunna reflektera kring översättningsarbetets konsekvenser för tolkningen av
texterna.

Kursens innehåll
Kursen fokuserar på den nytestamentliga grekiskans formlära, syntax och centrala
ordförråd, liksom hur dessa kan användas för att läsa, översätta och tolka
nytestamentliga texter. I kursen introduceras också grundläggande grammatiska
begrepp som relateras till nytestamentlig grekiska. Successivt utökas och fördjupas
kunskaperna och studenterna får arbeta med allt mer varierade och längre texter ur
Nya testamentet. Målet är att studenterna efter avslutad kurs med hjälp av lexikon
och uppslagsverk skall kunna läsa, översätta och tolka enklare nytestamentliga texter.

Kursens genomförande
Kursen läses på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och digitala verktyg. Det
förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med
nätuppkoppling samt headset (mikrofon och hörlurar) och helst webbkamera.
Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.
Undervisningen sker i form av nätbaserade övningar, översättningsuppgifter och
seminarier, liksom genom inspelade korta föreläsningar som introducerar, fördjupar
och/eller sammanfattar viktiga områden.

Kursens examination
Kursen examineras genom en avslutande muntlig tentamen på distans (via videolänk),
samt skriftliga provmoment varje vecka (övnings- och översättningsuppgifter).
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
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 kursen krävs minst betyget Godkänd på både den avslutande
muntliga tentamen och på samtliga provmoment. För betyget Väl godkänd på kursen
krävs därutöver betyget Väl godkänd på den avslutande muntliga tentamen.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen BIVD24, Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska
Gäller från V19
1901 Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

