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Kurskod: BK 11, 21, 31 
Ämnesområde: Övrigt 
Kursens benämning: Bibelkunskap 
Kursens nivå: Grundkurs 
Kursens omfattning: 0 sp 
Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle 
Engelskt namn på kursen: Bible knowledge, Introductory course, 0 credits 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Församlingsfakultetens samrådsgrupp 2014-01-21, att 
gälla från och med VT 2014. 

2. Inplacering 

Kursen ingår som en delkurs i varje modul i TU 1-3 och utgör därför ett obligatoriskt 
moment i Teologisk utbildning för kyrka och samhälle, samtliga varianter. 

3. Förkunskaper 

För tillträde till kursen krävs, utöver grundläggande högskolebehörighet, SvB/Sv2B, 
Samhällskunskap A, Historia A, betyget skall vara lägst Godkänt eller motsvarande.  

4. Innehåll 

I kursen går man igenom någon av Gamla eller Nya testamentets skrifter. Minst en 
tredjedel av undervisningen ägnas åt att praktiskt tillämpa bibeltexten inom praktisk 
teologi eller missionsvetenskap. Tillämpningen kan göras på områden som 
homiletik, bibelstudiemetodik, kateketik i olika åldrar, t.ex. söndagsskole-
undervisning, konfirmations- och ungdomsarbete, själavård, evangelisation, mission, 
ledarskap, familjeliv, etc. Läraren väljer inför kursen om ett specifikt perspektiv ska 
antas och konsekvent genomföras eller om tillämpningsområdena varieras under 
kursens gång. 

4.1 Undervisningsformer 

På kursen ges föreläsningar över Bibelns olika böcker som vägledning i 
kunskapinhämtandet. En väsentlig del av kursen ägnas åt diskussioner, gruppsamtal 
och annan form av övning som ger studenten möjlighet att själv öva sig i praktisk 
tillämpning av Bibelns budskap. 
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5. Mål 

Studenten skall efter genomgången kurs ha en fördjupad kunskap om och förståelse 
av Bibeln och uppnått en större förmåga att tillämpa kunskapen i olika situationer 
och sammanhang. 

Kunskap och förståelse 

Efter avslutad kurs skall studenten 

 ha en fördjupad kunskap i de enskilda bibelböckernas innehåll, samt 

 ha en större förståelse av de enskilda böckernas sammanhang och särdrag. 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs skall studenten 

 ha fördjupat sin förmåga att personligen meditera över bibeltexter och 
tillämpa dem på sig själv, samt 

 fördjupat sin förmåga att på ett pastoralt vist sätt tillämpa bibeltexter i olika 
situationer och sammanhang. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs skall studenten 

 kunna reflektera över sitt eget studium av Bibeln,  

 kunna reflektera över tillämpningen av olika bibelställen i olika sammanhang 
och situationer, samt 

 värdera vilka texter och på vilken nivå de är lämpliga att tillämpa i olika 
sammanhang och situationer. 

6. Litteratur 

Bibeln (valfri översättning) 

7. Examination 

Kursen examineras inte men studenten förväntas att delta engagerat i diskussioner, 
gruppövningar och eventuella redovisningar. 

8. Betyg 

Inga. 

9. Kursutvärdering 

Kursutvärdering sker i enlighet med studiehandbokens instruktioner. 

10. Övrigt 

- 
 


