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Kursplan Nya testamentets grekiska, 15 sp 

 
 
 

 
Kurskod: EN 21 
Ämnesområde: Exegetisk teologi 
Kursens benämning: Nya testamentets grekiska 
Kursens nivå: Fortsättningskurs 
Kursens omfattning: 15 sp 
Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle  
Engelskt namn på kursen: New Testament Greek, intermediate course, 15 credits 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Församlingsfakultetens samrådsgrupp 2008-06-02, 
reviderad 2013-04-15, att gälla från och med HT 2013. 

2. Inplacering 

Kursen är en fortsättningskurs inom ämnet Nya testamentet i Teologisk utbildning 
för kyrka och samhälle. Tillsammans med ytterligare fortsättningskurser om 30 sp i 
ämnet förbereder kursen för studier på avancerad nivå i exegetisk teologi. Kursen är 
obligatorisk för studenter med Exegetisk teologi, systematisk teologi och kyrko- & 
missionsvetenskap som fördjupningsområde. 

3. Förkunskaper 

För tillträde till kursen krävs Godkänd TU 1, 60 sp, eller motsvarande kunskaper. 

4. Innehåll 

Moment 1 (7,5 sp, kapitel 1–18 i The Basics of Biblical Greek: Grammar-Workbook) 
Detta moment omfattar: introduktion till koinegrekiskan; alfabet, läsetecken och 
uttal; den bestämda artikeln; substantiv efter första och andra deklinationen; 
prepositioner; verbet vara; adjektiv; tredje deklinationen; personliga pronomen, 
demonstrativa pronomen; relativa pronomen; presens indikativ aktivum av ω-
verben; presens indikativ medium/passivum av ω-verben.  
Moment 2 (7,5 sp, kapitel 19–36 i The Basics of Biblical Greek: Grammar-Workbook)  
Detta moment omfattar: futurum aktivum och medium; imperfekt indikativ; aorist 
aktivum och medium; aorist och futurum passivum; perfekt; participens olika former 
och funktioner; konjunktiv; imperativ; infinitiv;  μι-verben. 

4.1 Undervisnings- och arbetsformer 

På kursen ges föreläsningar blandade med gemensamma övningar. Stor vikt läggs 
vid genomgångar av övningarna i övningsboken. Läxförhör används regelbundet i 
pedagogiskt syfte, men resultaten på dessa påverkar inte slutbetyget. 
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5. Mål 

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha sådana kunskaper i nytestamentlig 
grekiska att han med hjälp av lexikon och grammatik kan läsa enklare nytestamentlig 
text på grekiska. Studenten förväntas också ha förståelse för enkel översättnings-
problematik. 

Kunskap och förståelse 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

 allmän grammatisk terminologi och grundläggande grammatiska begrepp, 

 den grundläggande formläran i nytestamentlig grekiska, samt ha elementära 
kunskaper i nytestamentlig grekisk syntax, samt 

 behärska ett grundläggande ordförråd i nytestamentlig grekiska. 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

 använda dessa kunskaper för att förstå enklare nytestamentlig text på 
grekiska, 

 visa förståelse för problemen med att översätta antika texter, 

 kunna omsätta sina språkkunskaper i ett exegeteskt studium av 
nytestamentlig text, samt 

 kunna hantera de nödvändiga redskapen för att arbeta vidare inom 
ämnesområdet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

 visa förståelse för de språkliga studiernas plats i övriga teologistudier, samt 

 visa förmåga att reflektera över språkliga studiers relevans i kyrka och 
samhälle. 

6. Litteratur 

6.1 Obligatorisk litteratur 

Mounce, William D. The Basics of Biblical Greek: Grammar. 3rd ed. Grand Rapids: 
Zondervan, 2009. 

Mounce, William D. The Basics of Biblical Greek: Workbook. 3rd ed. Grand Rapids: 
Zondervan, 2009. 

6.2 Referenslitteratur 

Blomqvist, Jerker & Poul Ole Jastrup. Grekisk grammatik. 2:a uppl. Odense: 
Akademisk forlag, 1992. 

En rad pedagogiska hjälpmedel finns tillgängliga på www.teknia.com. 

7. Examination 

Examination sker i form av fyra delprov, där de tre första utgör 20% var av 
slutbetyget, medan sluttentamen utgör 40%. 
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8. Betyg 

På kursen ges betyg enligt Församlingsfakultetens ordinarie betygsskala. 

9. Kursutvärdering 

Kursutvärdering sker i enlighet med studiehandbokens instruktioner. 

10. Övrigt 

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med EN 12. 
 


