
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursplan för forskarutbildningen 
 

 

1. Identifikation och grundläggande uppgifter 

1. Kurskod  HTTR002 

2. Kursens namn Ämneskurs i nya testamentets exegetik 

 Kursens namn på 

engelska 

Core Course in New Testament Exegesis 

3. Högskolepoäng 52,5 

4. Beslutsuppgifter Fastställd 2017-01-12 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 

fakulteterna 

5. Ändringsuppgifter  

 

 

2. Allmänna uppgifter 

1. Typ av kurs och dess 

placering i 

utbildningssystemet 

Kursen är obligatorisk inom forskarutbildningen i nya 

testamentets exegetik 

2. Undervisningsspråk Svenska och/eller engelska 

 

 

3. Lärandemål (jfr learning outcomes) 

  Efter avslutad kurs ska den studerande 

1. Kunskap och 

förståelse 
 kunna redogöra för utvecklingslinjerna i forskningen 

inom Nya testamentets exegetik från upplysningen till 

idag, 

 kunna på ett fördjupat sätt diskutera de 

nytestamentliga evangeliernas och brevens genrer, 

innehåll och tillkomst, 

 kunna på ett fördjupat sätt redogöra för nytestamentlig 

tidshistoria, 

 kunna exemplifiera receptionen av nytestamentliga 

texter i historia och nutid, 

2. Färdighet och 

förmåga 
 kunna översätta och diskutera tolkningen av 

komplicerade nytestamentliga texter på grekiska, 

 kunna göra textkritiska bedömningar av oklara 

textställen i Nya testamentet,  

 kunna på ett stringent sätt tillämpa diakrona och 

synkrona metoder i analysen av nytestamentliga texter, 
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 kunna anlägga teoretiska perspektiv på frågorna om 

den historiske Jesus och traditionsförmedlingen, 

 kunna muntligt och skriftligt presentera och diskutera 

sin egen och andras forskning i ett internationellt 

sammanhang, 

3. Värderingsförmåga 

och förhållningssätt 
 kunna kritiskt och i dialog med andra reflektera över 

sin roll och sitt ansvar som företrädare för den 

akademiska disciplinen Nya testamentets exegetik. 

 

 

4. Kursinnehåll 

1. Kortare beskrivning 

av kursen och dess 

innehåll samt om 

kursen är indelad i 

olika delar 

Ämneskursen innehåller sju obligatoriska delkurser: 

 

Delkurs 1. Texter på grekiska, 5 hp 

Delkurs 2. Textkritik, 2 hp 

Delkurs 3. Allmän metodlära, 5 hp 

Delkurs 4. Den historiske Jesus och traditionsfrågorna, 

7,5 hp 

Delkurs 5. Evangelierna, 5 hp 

Delkurs 6. Breven, 7 hp 

Delkurs 7. Nytestamentlig tidshistoria, 6 hp 

 

Övriga valbara delkurser, omfattande totalt 15 

högskolepoäng, väljs i samråd med handledare och ska ha 

anknytning till olika metodiska och teoretiska inriktningar 

av ämnet Nya testamentets exegetik och/eller vara 

relevanta för avhandlingsinriktningen. Även 3 

högskolepoäng högskolepedagogik kan inkluderas bland 

valbara delkurser. 

 

 

5. Undervisning och examination 

1. Tillämpade former 

för undervisningen, 

inkl. uppgift om 

obligatoriska delar 

Kursen består i huvudsak av självstudier, som 

kompletteras med handledning. Även seminarier kan 

förekomma. Den forskarstuderande förväntas under hela 

utbildningen aktivt och regelbundet delta i 

forskarseminariet. 

2. Examinationsformer Examination sker i form av muntliga och skriftliga 

redovisningar. Bland dessa ingår muntliga och skriftliga 

bidrag till forskarsamhället, exempelvis 

konferenspresentationer, recensioner, artiklar och 

projektansökningar. 

 

 

6. Betyg 

1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller 

godkänd 

2.  Grund för betyg på För betyget godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd 
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hel kurs på samtliga delkurser. 

3.  Ev. olika 

betygsskalor för 

olika delar av kursen 

 

 

 

7. Litteratur 

1. Litteratur Litteraturen fastställs av examinator. 

 

 
 

 


