Studieplan B5

.Videregående studie av.
.en av Bibelens bøker nn

Dette er en standard studieplan – eller mal - for et videregående studie av en av
Bibelens bøker. Beskrivelsene i planen er generelle. Dere må selv tilpasse planen til
deres egen gruppe, den bibelboka dere velger å studere og hvor omfattende den er.
Studieplanen for videregående studie av første Korinterbrev som du finner på
www.bibelstudie.no/studieplaner er et eksempel på hvordan denne standard planen
kan anvendes på en konkret bok i Bibelen. Bruk eksemplet som inspirasjon til å lage
en plan for den bibelboka dere har valgt ut.
For å lykkes best mulig med studiet, bør dere lese gjennom de generelle rådene på
www.bibelstudie.no/tips før dere starter.

Generelt
Bibelen er en mangfoldig boksamling. Den er sammensatt av bøker fra svært ulike
- tider (en periode på omkring tusen år)
- miljøer (det gamle Israel, jødisk, gresk-romersk)
- ulike sjangrer (historiske bøker, poesi, brev osv.)
- innhold (fortelling, dikt, forkynnelse, argumentasjon osv.)
Den måten gruppa velger å arbeide med en bok i Bibelen på, bør derfor tilpasses
særpreget boka har. Det vil gjøre utbyttet av studiet større, og hjelpe til at dere får
varierte opplegg og unngår å lese for mye av egne tolkninger inn i stoffet.
Målgruppe
Målgruppa er alle som er interessert i å fordype seg i Bibelen. Studieplanen forutsetter at
deltakerne allerede har en del kjennskap til den boka som skal studeres i dybden, dvs. at
de i grove trekk har kjennskap til dens bakgrunn, tilblivelse, oppbygning og innhold (se
studieplan for innføring i en av Bibelens bøker på www.bibelstudie.no/studieplaner).
Læringsmål
1. Få dypere kjennskap til bakgrunnen for og hensikten med boka.
2. Få en grundigere oversikt over oppbygning og enkelttemaer i boka eller tekstene dere
studerer.
3. Oppnå økt bevissthet og innsikt i hvordan bokas/tekstenes innhold og budskap er
aktuelle i dag, for en selv, fellesskapet dere tilhører, eller i samfunnet generelt.
Nivå
Videregående nivå
Omfang/kurstimer
8-30 kurstimer.
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Timetallet må stå i forhold til gruppens ønsker, deltakernes forkunnskaper og materialet
som er valgt ut.
Mer informasjon - se: www.k-stud.no/statsstotte
Læringsressurser
Sentrale læringsressurser i dette studiet er:
 Bibelen
 Ressursmateriell og metodebeskrivelser, se avsnittet nedenfor om arbeidsmetode
 Deltakernes egne erfaringer, kunnskaper, meninger og tolkninger
 Eventuell lærer (faglig veileder, innleder eller annen faglig ansvarlig for framdriften i studiet)
Til denne studieplanen anbefaler vi at dere organiserer studiet uten en lærer, men med en
gruppeleder. Et alternativ kan være at dere inviterer en person til å holde en innledning til en
eller flere samlinger hvor dere ønsker faglig innputt ”utenfra”.
Arbeidsmetode
Det er flere måter å gjennomføre et videregående studium av en bibelbok på.
Her er noen forslag å velge blant:
1. Hoveddeler av en bok i Bibelen. Velg ut en tekst fra hver hoveddel, eller gjennomgå
en enkelt hoveddel nøye, for eksempel én tekst fra hver del av et NT-brev eller
Bergprekenen (Matt 5-7) som helhet.
2. Sentrale temaer. Velg ut ett eller flere hovedtemaer i boka. Bruk alle møtene på det
ene temaet, eller gjennomgå ett tema pr. møte, for eksempel temaet
løfte/velsignelse i 1 Mos, fattigdom/rikdom i Luk, jesusbildet i Johannes’ åpenbaring.
3. Viktige personer. Fokuser på én eller flere sentrale personer i boka, for eksempel
Moses, Sara, Peter, Maria.
4. Litterære trekk. Fokuser på hvordan personer blir beskrevet, hvordan hendelser
gjengis, i hvilken rekkefølge ting fortelles, hva som forutsettes kjent. Dette er en
”fortellings”-måte (narrativ måte) å lese på, som krever noe kjennskap til dette som
metode, men som er svært givende.
5. Tekster sammenliknet med tilsvarende tekster i andre bibelskrifter. Hva er felles, hva
skiller teksten fra andre? Hva kan dette fortelle om viktige poenger i vår tekst? For
eksempel sammenlikning av de ti bud i 2 Mos 20 med 5 Mos 5, eller av
underfortellinger i Matteus med de tilsvarende i Mark og Luk (såkalt synoptisk
sammenlikning).
6. Leserorientert studium. Velg ut sentrale fortellinger i teksten, og forsøk å leve dere
inn i tid, sted, personer og hendelser (jf. f.eks. Ordets skole, se
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Ressurser/Meditasjon.aspx).
Under lenkene ”Hjelpemidler og ressurser” www.bibelstudie.no/ressurser og ”Måter å
studere Bibelen på” www.bibelstudie.no/metoder finner dere materiell og flere metoder
og tips for studiet.
Praktisk gjennomføring
Første møte


Gruppa bør på første møte samtale om hvilken måte dere skal arbeide med stoffet
på, hvorfor dere vil gjøre det slik, og hvilket utbytte dere ønsker å ha av studiet. Får
dere til å planlegge dette allerede på siste møte i innføringsstudiet, vil dere spare en
god del tid på det.
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Dere bør også legge opp til hvilke tekster eller temaer som skal tas opp hver gang,
hvordan dette skal forberedes og gjennomføres, og hvem som skal ha ansvar for
dette.

På hvert møte
bør dere om mulig gjøre følgende:


Lese tekstene høyt i gruppa, gjerne i forskjellige oversettelser



Arbeide sammen eller enkeltvis med stoffet: Kartlegg viktige poenger, hva som er
vanskelig å forstå, hva som er spesielt utfordrende



Samtale om disse tingene. Bruk oppslagsbøker o.l. for å få hjelp med dette.



Samtale om budskapet/poengene i teksten(e). Hva er relevant nå, hva er ikke det?



Samtale om hvilken betydning teksten har/kan ha for den enkelte, for gruppa, for de
fellesskapene dere tilhører, for andre.



Dere bør til slutt få fram hovedpoenget/-ene i stoffet dere har arbeidet med.

Evaluering
 Gruppa bør fortløpende vurdere om den trenger å gjøre endringer i opplegget.
 Når dere nærmer dere halvveis løp, bør dere bevisst sette av noe tid til å evaluere
opplegget, både når det gjelder innhold, utbytte og prosessen i gruppa.
 Dere bør på siste møte forsøke å oppsummere hva den enkelte og gruppa som
fellesskap har lært gjennom arbeidet med stoffet.

Utgiveren av studieplanen er Kristelig studieforbund, K-stud, som er
et offentlig godkjent studieforbund. Grupper som benytter
studieplanen har derfor rett til statsstøtte til studiearbeid. Mer
informasjon på www.bibelstudie.no og www.k-stud.no
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