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Kurskod EN 101 

Kursnamn Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärning-
arna 

Course Title Introduction to the New Testament, part 1: The Gospels and Acts 

Kursens poäng 7,5 hp 

Inriktning Exegetisk teologi 

Kurskategori Programkurs 

Kursens nivå G1N 

Förkunskapskrav Grundläggande behörighet 

Innehåll Med förankring i aktuell forskning syftar den här kursen till att ge grundläg-
gande kunskaper om Nya testamentets historiska och kulturella kontext, 
samt om evangeliernas och Apostlagärningarnas innehåll och teologiska ka-
raktär. Utöver det ger kursen introducerande färdigheter i exegetisk metod. 

Förväntade studie-
resultat 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna: 
 
Kunskap och förståelse 

• översiktligt redogöra för evangeliernas och Apostlagärningarnas innehåll. 

• uppvisa förståelse av isagogiska frågor. 

• översiktligt beskriva de historiska, kulturella och religiösa förhållandena i 
Nya testamentets omvärld. 

 
Färdighet och förmåga 

• ge en analys av likheter och skillnader mellan de fyra kanoniska evangeli-
ernas innehåll och teologi. 

• redogöra för och utvärdera olika teorier runt det litterära förhållandet 
mellan de fyra kanoniska evangelierna. 

• tillämpa grundläggande principer för exegetisk metod på nytestamentlig 
text på svenska.  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa förmåga att integrera läsning och tolkning av antika texter med aktu-
ell vetenskaplig forskning. 

• visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextuali-
seringar av nytestamentliga texter.  

• Visa förmåga att använda biblioteksresurser till att införskaffa relevant 
kunskap. 

 

Undervisnings- och 
arbetsformer 

Föreläsningar, seminarier och metodövningar. 

Betygsgrader VG (Väl godkänd), G (Godkänd), Underkänd (U) 

Betygskriterier  För betyget godkänd krävs att den studerande kan: 

• uppvisa grundläggande kunskap och förståelse, färdighet och förmåga 

samt viss grundläggande värderingsförmåga och förhållningssätt enligt 

förväntade studieresultat. 

  



Kursplan EN 101, forts. 

För betyget väl godkänd krävs att den studerande kan:: 

• uppvisa god kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt grund-
läggande värderingsförmåga och förhållningssätt enligt förväntade studi-
eresultat. 
 

Examination Salskrivning och skriftliga uppgifter. 

Utvärdering Kursen utvärderas skriftligt och anonymt. 
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Planen gäller för Läsåret 2022-2023 

Särskild informat-
ion 

För betyget väl godkänd krävs dessutom att uppgifter inlämnas inom över-
enskommen tid och är korrekta vad gäller formalia. Komplettering tillämpas 
vid underkända examinatoriska uppgifter. Vid komplettering kan betyget 
högst bli godkänt. Antal provtillfällen begränsas till fem. 

Litteratur, övriga 
läromedel 

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart. 
 

• Bibeln på svenska med noter och kartor i valfri översättning (175 s) 

• Bauckham, Richard. Jesus: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2011. (120 s) 

• Burridge, Richard. Four Gospels, One Jesus? A Symbolic Reading. 2:a uppl. 
London: SPCK, 2013 (180 s) eller Tom Wright, Jesus helt enkelt: en ny bild 
av vem han var, vad han gjorde och hur det förändrar allt. Örebro: Libris, 
2011 (310 s) 

• Wenham, David and Steve Walton. Exploring the New Testament, band 1: 
A Guide to the Gospels & Acts (Exploring the Bible), 2:a uppl., Downers 
Grove: IVP Academic, 2011 (318 s). 
 

• Kompendium:  
o Adeyemo, Tokunboh (red). Africa Bible Commentary. Nairobi: WordA-
live, 2006. S. 1103–1104, 1178, 1186, 1223, 1240, 1288, 1336, 1348. (9 s) 
o Eusebius. Kyrkohistoria I.1, 4––12. Övers. Olof Andrén. Skellefteå: Ar-
tos, 1995. (15 s) 
o Josefus. Utvalda läsningar s. 148–153, 158–162, 275–279 i C K Barrett 
(red.), The New Testament Background. Rev. uppl. Lon-don: SPCK, 1987. 
(16 s) 
o Witherington, Ben och Kazuhiko Yamazaki-Ransom. “Lord”. S 526–535 i 
Dictionary of Jesus and the Gospels, red. J. B. Green. 2:a uppl. Downers 
Grove och Nottingham: IVP, 2013. (10 s) 
o Yeung, Maureen M. “Faith”. S 259–262 i Dictionary of Jesus and the Go-
spels, red. J. B. Green. 2:a uppl. Downers Grove och Not-tingham: IVP, 
2013. (4 s) 
                                                                                (totalt 850-980 sidor) 

• Referenslitteratur: 
Gorman, Michael J. Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for Stu-
dents and Ministers, 3:e. uppl. Peabody: Hendrickson, 2020. 

 


