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Fastställande
Fastställd av Fakulteten för konst och humaniora 20190618
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2020
Förkunskaper
60 hp inom humaniora/samhällsvetenskap eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l
l

l

redogöra för den vetenskapliga debatten om några centrala frågeställningar i
nytestamentlig teologi;
identifiera utvecklingslinjer i tidig kristen lära;
kritiskt diskutera tolkningsproblem i tidiga kristna texter i relation till deras
historiska, kulturella och litterära sammanhang;
tolka en tidig kristen text i relation till dess historiska, kulturella och litterära
sammanhang.

Innehåll
Detta är en tematisk kurs organiserad kring centrala frågor i tolkningen av
nytestamentliga texter och annan tidig kristen litteratur. Svårtolkade texter studeras i
ljuset av deras omedelbara textuella sammanhang och kulturella bakgrund. Genom att
undersöka både nytestamentliga texter och annan tidig kristen litteratur kommer
studenterna att identifiera utvecklingslinjer i tidig kristen lära. Centrala frågeställningar i
utvecklingen av nytestamentlig teologi som vetenskaplig disciplin undersöks.

Undervisningsformer
Distanskurs med lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom skriftliga inlämningar. För betyget Godkänd ska kursens mål
vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid
kursstart. Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och
examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

Distanskurs med lärplattform.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom skriftliga inlämningar. För betyget Godkänd ska kursens mål
vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid
kursstart. Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och
examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Dunn, James D.G. New Testament Theology: An Introduction. Abingdon Press. 234
s. Senaste upplagan.
Dunn, James D.G. The Theology of Paul the Apostle. Grand Rapids: Eerdmans. I
urval, c:a 200 s. Senaste upplagan.
Luz, Ulrich, The Theology of the Gospel of Matthew. Cambrdige: Cambridge
University Press. 166 s. Senaste upplagan.
Smith, D. Moody. The Theology of the Gospel of John. Cambridge: Cambridge
University Press. 202 s. Senaste upplagan.
Bibel 2000 i urval, ca 200 s.
Annan litteratur som väljs i samråd med läraren, ca 200 s.

