
Innføring i Bibelen (samlings- og nettbasert emne)  

Introduction to the Bible (campus and online course)  

Innhold 

Bibelen, bestående av Det gamle testamente (GT) 

og Det nye testamente (NT), danner det teologisk 

normative grunnlaget for kirkens tro. Skriftene i GT 

og NT representerer ulike sjangre og gjenspeiler 

store variasjoner i innhold og historiske 

omstendigheter. Emnet gir innføring i Bibelen ved 

lesning av flere skrifter. Noen skrifter leses i helhet, 

andre skrifter leses det utdrag av. Det foretatte 

utvalget av skrifter og tekster gjør studenten kjent 

med alle viktige sjangre i Bibelen, med historisk og 

teologisk sentrale innholdsmomenter og gir et 

overblikk over de lange linjene i «den store 

fortellingen». Emnet legger grunnen og gir 

forutsetninger for det mer detaljerte studiet av 

enkelttekster og enkeltemner i NT og GT i de 

videreførende emnene PROFTEOL2030 Det nye 

testamente (15 studiepoeng) og PROFTEOL3030 

Det gamle testamente (15 studiepoeng). 

 

Hovedtemaer: 

• Bibelen som litterært verk og som hellig skrift 

• Sentrale skrifter i Bibelen 

• Bibeltekster i tekstlige og historiske 

kontekster 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har grundig kunnskap om hovedtrekkene ved sentrale skrifter i Bibelen 

• kjenner til Bibelens kanon- og teksthistorie 

• har kunnskap om utvalgte bibelske temaer 

• kjenner til ulike bibelsyn 

 

 

 

Emnekode: BATEOL1015 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Nettbasert 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: 0 timer/uker 

Undervisningsomfang: 

30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 



Ferdigheter: 

Studenten 

• kan gjengi innholdet i sentrale skrifter i Bibelen og gjøre rede for hovedtanker i disse 

• kan finne frem til sentrale skrifter i Bibelen 

• kan forklare forholdet mellom de ulike delene av Bibelen og redegjøre for Bibelens 

store fortelling 

• kan sette bibeltekster inn i sine tekstlige og historiske kontekster 

• kan drøfte Bibelen som litterær enhet eller helhet 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• er fortrolig med Bibelen som grunnleggende og hellig skrift i kristendommen 

• har bred faglig forståelse av Bibelen 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Nettleksjoner  
• Forelesninger på digital plattform og på campus  

• Studentaktivitet på læringsplattformen i emnet  

• Skrivekurs 

• Veiledning på essay inngår i vurderingsform 

• Mengdelesning av bibeltekster 
 

Obligatoriske aktiviteter 

• To dagers samling med undervisning på campus (80% tilstedeværelse)  

• Tre flervalgstester, hvorav minst to må være godkjent  

• Deltakelse på tverrfaglig profesjonsdag, eller utarbeidelse av et skriftlig notat over 

oppgitt tema, relatert til profesjonsdagen   

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Essay 2000 ord +/- 10%  
Semesterets 
undervisningsperiode A-F 

 

Skrif tlig skoleeksamen 
4 timer A-F 

 

 
 
Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
 

Studentene kan levere et utkast til essay og få faglærers kommentar før endelig innlevering. 



Begge vurderingsdelene må være bestått for at kandidaten skal få endelig karakter i emnet. 

Vekting: Essay – 40/100, Skriftlig skoleeksamen – 60/100 

 

Pensum 

Lesetekster fra Det gamle testamentet: 

Historieverk: 1 Mos 1–50; 2 Mos 1–33; 5 Mos 12–26; Jos 6; Dom 4–5; 2 Sam 1–24; 1 Kong 8; 2 Kong 22–
25 

Historiske noveller: Rut 1–4; Dan 1–6 

Poetiske bøker: Sal 1–24; Høys 1–8 

Visdomsteologiske bøker: Ordsp 1; 8; Job 1–42; Sir 24 (apokryf) 

Profetiske bøker: Jes 1–66; Jer 1–3; 7–9; 29–32; 37–38; Esek 8–11; 33–37; Am 1–9 

Apokalypse: Dan 7–12 

 

Lesetekster fra Det nye testamentet: 

Evangelietekster: Mark 1–16; Luk 1–24; Joh 1–21 

Historieverk: Apg 1–20 

Brevlitteratur: 1 Kor 1–16; Gal 1–6; Ef 1–6; Fil 1–4; 1 Tess 1–5; 1 Tim 1–6; Filem 1–25; Jak 1–5; 1 Pet 1–
5; 1 Joh 1–5 

Apokalypse: Åp 1–5; 12–22 

 

Litteratur: 

Hvalvik, Reidar og Stordalen, Terje (1999 eller nyere). Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og 
betydning. Oslo: Det Norske Bibelselskap. Ss. 19–472. 

 

Til sammen 453 s. 
 

 


