Studieplan B2

.Bibelsk tema.

Dette er en standard studieplan – eller mal - for studie av et tema basert på utvalgte
bibelske tekster. Beskrivelsene i planen er generelle. Dere må selv tilpasse planen til
deres egen gruppe, til det temaet dere velger å studere og omfanget av bibeltekstene
dere finner fram til.
Studieplanen ”Jesu sier: Jeg er…” som du finner på www.bibelstudie.no/studieplaner
er et eksempel på hvordan denne standard planen kan anvendes på et konkret bibelsk
tema. Bruk eksemplet som inspirasjon til å lage en plan for det temaet dere har valgt
ut. Andre eksempler på bibelske temaer kan være profetier om Jesus, bønn, diakoni,
evangelisering, nådegaver, disippelskap og tilgivelse.
For å lykkes best mulig med studiet, bør dere lese gjennom de generelle rådene på
www.bibelstudie.no/tips før dere starter.

Et studium som tar utgangspunkt i et bibelsk tema kan være svært givende og
interessant. Når gruppen finner tekster som belyser temaet flere steder i Bibelen, vil dere
få en bredere dekning av temaet, dypere innsikt og enda bedre overføringsverdi til eget
liv.
Målgruppe
Studiet er for dem som er interessert i å få mer kjennskap til et bibelsk tema. Det er ikke
nødvendig å ha kunnskap om temaet fra før.
Læringsmål
Deltakerne skal få økt kunnskap og innsikt om et bibelsk tema. Studiet skal bidra til at
deltakerne oppnår modenhet og vekst i eget kristenliv.
Nivå
Innføringsnivå
Omfang/kurstimer
8-30 kurstimer.
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
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Ressursmateriell og metodebeskrivelser, se avsnittet nedenfor om arbeidsmetode
og innhold
 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 og innhold
Selve studiemetoden beskrives underveis under de enkelte trinnene.
Under lenkene ”Hjelpemidler og ressurser” www.bibelstudie.no/ressurser og ”Måter å
studere Bibelen på” www.bibelstudie.no/metoder finner dere materiell, flere metoder og
tips for hvordan dere kan fylle studiet med innhold.
De som ønsker å gjennomføre et grundigere studium av et bibelsk tema, kan benytte
studieplanen for ”Grundigere studium av utvalgte bibeltekster” som et hjelpemiddel til å
lage en tilpasset, videregående plan. Studieplanen finnes på
www.bibelstudie.no/studieplaner.
Trinn 1 - Velg tema og finn bibeltekstene
Det er viktig at gruppen finner fram til et tema som medlemmene er opptatt av. Dette
kan gjerne gjøres før dere starter opp, eller det kan være en øvelse ved oppstarten av
den første samlingen.
Bruk den første samlingen til å finne fram til flest mulige bibeltekster som handler om
eller refererer til det temaet dere har valgt. Benytt dere av bibelordbøker og studiebibler
og søk i forskjellige bibelutgaver på internett eller i datautgaver. Det vil være en fordel
om dere både finner kjente bibeltekster i forbindelse med temaet, og tekster som er
mindre kjent.
Trinn 2 - Studer de enkelte tekstene
Fordel studiet av bibeltekstene på en eller flere samlinger, avhengig av hvor mange eller
hvor omfattende tekster dere skal gå gjennom. I utgangspunktet vil det være hensiktsmessig å studere bibelteksten hver for seg. Det kan likevel hende at noen tekster er så
like i innhold, at det vil være hensiktsmessig å gruppere dem og lese dem samtidig.
Vi anbefaler at dere bruker Den induktive bibelstudiemetoden, som dere finner nærmere
beskrevet på www.nkss.no/ressurser/BASIS-grupper%20-%20student.pdf:
1. Start med å oppdage hva som står i teksten. Her kan dere gjerne supplere med
metoden ”På direkten”, se samme lenke som ovenfor. Det kan være av avgjørende
betydning å lese versene før og etter selve bibelteksten for å kunne sette innholdet
inn i rett sammenheng.
2. Finn deretter ut hva teksten betyr (forstå).
3. Forsett med å snakke om hvordan dere kan anvende teksten.
Benytt dere av bibelhenvisninger og bibelske oppslagsbøker som hjelpemidler til å sette
dere inn i tekstene.
Trinn 3 - Sammenheng og helhet
1. Repeter hva dere kom fram til under trinn 2.
2. Sammenlign bibeltekstene. Se etter forskjeller og likheter. Hvordan utfyller de
enkelte tekstene hverandre?
3. I hvilken grad har studiet av bibeltekstene gitt ny innsikt om det temaet dere
studerer? Hvilke nye perspektiver (forståelse) finner dere ved de enkelte tekstene,
når dere leser dem i lys av de andre tekstene?
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Trinn 4 - Hovedtanken
Oppsummer studiet ved å finne en eller flere hovedtanker ved temaet dere studerer.
Benytte denne regelen: De enkelte bibeltekstene belyser hovedtanken, og hovedtanken
forklarer bibeltekstene.
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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