
 
 
Centrum för teologi och religionsvetenskap 

Betygskriterier för  
BIVC02 Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk, 30 hp 
 

För G på kursen krävs minst G på båda delkurserna.  
För VG på kursen krävs VG på båda delkurserna. 

 

Delkurs 1. Nytestamentlig grekiska, 15 hp 

För G på Delkurs 1 krävs G på Examination 1. 
För VG på Delkurs 1 krävs VG på Examination 1. 

Examination 1. Skriftlig tentamen 

För G på Examination 1 krävs minst G på samtliga bedömningsaspekter/kursmål.  
För VG på Examination 1 krävs VG på bedömningsaspekt/kursmål 1:1 och 1:2. 

Bedömningsaspekt/Kursmål VG G 
1:1. kunna redogöra för och förklara 
elementära drag hos den 
nytestamentliga grekiskans formlära och 
syntax 

Studenten besvarar 
examinationens andra 
del, med frågor om 
formlära och syntax, på 
ett sådant sätt att minst 
80% av svaren är 
korrekta.  

Studenten besvarar 
examinationens andra 
del, med frågor om 
formlära och syntax, på 
ett sådant sätt att minst 
50% av svaren är 
korrekta. 

1:2. behärska det centrala ordförrådet i 
nytestamentlig grekiska 

Studenten översätter, 
med hjälp av en 
förkortad ordlista, 
examinationens 
textdel på ett sådant sätt 
att minst 80% är korrekt 
översatt. 

Studenten översätter, 
med hjälp av en 
förkortad ordlista, 
examinationens 
textdel på ett sådant sätt 
att minst 50% är korrekt 
översatt. 
 

 

  



Delkurs 2. Nytestamentliga texter, 15 hp 

För G på Delkurs 2 krävs minst G på Examination 2A och Examination 2B. 
För VG på Delkurs 2 krävs minst G på Examination 2A samt VG på Examination 2B. 

Examination 2A. Skriftlig redovisning av texttolkningsuppgift 

För G på Examination 2A krävs minst G på samtliga bedömningsaspekter/kursmål.  
För VG på Examination 2A krävs minst G på bedömningsaspekt/kursmål 2A:1, 2A:3 och 2A:4 
samt VG på bedömningsaspekt/kursmål 2A:2. 

Bedömningsaspekt/Kursmål VG G 
2A:1. kunna använda den textkritiska 
apparaten i arbetet med nytestamentliga 
texter 

Studenten identifierar de 
mest relevanta 
textkritiska problemen i 
den analyserade texten, 
redogör korrekt för yttre 
och inre evidens samt gör 
väl underbyggda 
ställningstaganden till de 
textkritiska problemen. 

Studenten identifierar 
några avvikande läsarter i 
den analyserade texten, 
redogör för deras stöd 
hos textvittnena samt gör 
elementära bedömningar 
av deras ursprunglighet. 

2A:2. självständigt kunna utföra en 
metodisk texttolkning av en 
nytestamentlig text på dess grundspråk 

Studenten redovisar, i 
form av en väldisponerad 
skriftlig framställning 
med god 
språkbehandling och 
formaliahantering, en väl 
underbyggd och 
problematiserande 
vetenskaplig tolkning av 
en nytestamentlig text på 
grekiska med konsekvent 
tillämpning av narrativ-
kritisk analysmetod. 

Studenten redovisar, i 
form av en skriftlig 
framställning med 
tillfredsställande 
språkbehandling och 
formaliahantering, en 
vetenskaplig tolkning av 
en nytestamentlig text på 
grekiska i anslutning till 
ett schema för narrativ-
kritisk analys. 

2A:3. kritiskt kunna värdera olika 
metoder i relation till analysen av 
nytestamentliga texter 

Studenten integrerar 
element från ytterligare 
en vald metod eller ett 
teoretiskt perspektiv i sin 
narrativ-kritiska analys 
samt för en fördjupande 
och problematiserande 
diskussion kring 
förutsättningarna för att 
integrera metoder och 
perspektiv i analysen av 
den specifika texten. 

Studenten kompletterar 
sin narrativ-kritiska analys 
med element från 
ytterligare en vald metod 
eller ett teoretiskt 
perspektiv samt 
motiverar sitt val av 
kompletterande metod 
eller perspektiv.  

2A:4. kunna bedöma och ifrågasätta 
förutsättningarna för ens egen och 
andras tolkning av nytestamentliga 
texter formulerade på ett annat språk 
och i andra sammanhang 

Studenten för en 
fördjupande och 
problematiserande 
diskussion om 
komplexiteten i att tolka 
och översätta 
nytestamentlig text. 

Studenten visar på 
medvetenhet om 
komplexiteten i att tolka 
och översätta 
nytestamentlig text. 

 



Examination 2B. Skriftlig tentamen 

För G på Examination 2B krävs minst G på samtliga bedömningsaspekter/kursmål.  
För VG på Examination 2B krävs minst G på bedömningsaspekt/kursmål 2B:4 samt VG på 
bedömningsaspekt/kursmål 2B:1, 2B:2 och 2B:3. 

Bedömningsaspekt/Kursmål VG G 
2B:1. kunna redogöra för och förklara 
elementära drag hos den 
nytestamentliga grekiskans formlära och 
syntax 

Studenten besvarar 
frågor om formlära och 
syntax på ett sådant sätt 
att minst 80% av svaren 
är korrekta. 

Studenten besvarar 
frågor om formlära och 
syntax på ett sådant sätt 
att minst 50% av svaren 
är korrekta. 

2B:2. kunna beskriva de valda 
nytestamentliga texternas innehåll, 
historia och teologiska huvuddrag 

Studenten redogör på ett 
detaljerat sätt, som 
uttrycker medvetenhet 
om olika tolkningar och 
teorier, för innehållsliga, 
teologiska, och historiska 
aspekter hos texten. 

Studenten redogör på ett 
grundläggande sätt för 
innehållsliga, teologiska 
och historiska aspekter 
hos texten. 

2B:3. med hjälp av lexikon kunna läsa 
och förstå evangelietexter och kortare 
brevtexter författade på grekiska och 
såväl muntligt som skriftligt översätta 
dem till svenska 

Studenten översätter 
med hjälp av lexikon 
examinationens 
textdel, på ett språkligt 
nyanserat och balanserat 
sätt, och så att minst 
80% är korrekt översatt. 

Studenten översätter 
med hjälp av lexikon 
examinationens 
textdel, på ett språkligt 
tillfredsställande sätt, och 
så att minst 50% är 
korrekt översatt. 

2B:4. kunna använda den textkritiska 
apparaten i arbetet med nytestamentliga 
texter 

Studenten besvarar 
frågor som rör 
textkritiska markeringar 
på ett sådant sätt att 
minst 80% av svaren är 
korrekta. 

Studenten besvarar 
frågor som rör 
textkritiska markeringar 
på ett sådant sätt att 
minst 50% av svaren är 
korrekta. 
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