
 

  
 
 
  
 Kursplan 

 
 

Paulus och de paulinska breven (7,5 hp) 
Paul and the Pauline Letters (7.5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi) 
Kurskod: 0067 (språklig), 0092 (icke-språklig) 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet 
för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att kursen Introduktion i filosofi och 
teologi (30 hp) är fullgjord, samt kurserna Bibeln i historia och nutid I–II (15 hp). Studerande 
som läser kursen med språklig inriktning bör ha genomgått kursen Fyra evangelister – fyra 
världar (7,5 hp) med språklig inriktning. Studerande som läser kursen som enstaka kurs bör ha 
förkunskaper motsvarande kursen Bibeln i historia och nutid II. 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna: 

• redogöra i huvuddrag för Paulus liv och verksamhet, 
• redogöra ingående för innehåll och teologiska tyngdpunkter i de paulinska breven med 

särskilt fokus på de i kursen genomgångna texterna,  
• redogöra allmänt för hur Paulus och hans brev tolkats och uppfattats i kristen tradition 

genom historien, 
• förstå brevens innehåll mot bakgrund av deras respektive tillkomstsituation och i ljuset av 

det paulinska tänkandet som helhet samt 
• presentera en egen underbyggd tolkning av ett avsnitt av de paulinska breven ur ett bestämt, 

redovisat tolkningsperspektiv, alternativt en egen studie av ett tematiskt tolkningsproblem 
rörande ett eller flera paulinska brev. 

 
Innehåll 
Kursen behandlar både Paulus som person och de paulinska breven i Nya testamentet. Ett urval 
bland de paulinska breven analyseras ur både litterär och teologisk synpunkt och mot bakgrund av 
respektive brevsituation. Kursdeltagarna får också tillfälle att studera hur breven kommit att 
uppfattas och tolkas genom tiderna. De övar sin förmåga till självständig tolkning av paulinska 
texter genom att författa egna interpretationer av textavsnitt i breven. Kursdeltagare som läst 
nytestamentlig grekiska på lägre nivå får tillfälle att utveckla sin förmåga att tolka och förstå den 
grekiska grundtexten. 
 
Undervisning och examination 
Lokal undervisning 
 
Undervisningen sker i föreläsnings- och seminarieform och inkluderar även handledning av den 
skriftliga interpretationsuppgiften. För språkliga studenter tillkommer språkliga övningsuppgifter 
kring c. 40 sidor nytestamentlig text på grekiska. 



 
Kursinnehållet examineras muntligt och skriftligt, varvid interpretationsuppgiften innebär 
författande av ett mindre exegetiskt arbete om ett givet brevavsnitt, alternativt ett tematiskt 
tolkningsproblem rörande ett eller flera paulinska brev (omfattning ungefär 2500 - 4500 ord; 1,5 
radavstånd, Times New Roman 12). För språkliga studenter måste uppgiften diskutera relevanta 
språkliga problem i den/de texter som studiet berör. 
  
I det sammanvägda betyget motsvarar den skriftliga uppgiften 25 % och den muntliga 
redovisningen 75 % av betyget. 
 
 
Litteratur 
 
Bibeln (Bibel 2000): Apostlagärningarna (särskilt kap. 9–28) och de paulinska breven, väl 
inhämtade 
 
Murphy-O’Connor, Jerome, Paul: A Critical Life, Oxford: Oxford University Press 1996 eller 
senare 
 
New Jerome Biblical Commentary, eds. Raymond E. Brown – Joseph A. Fitzmyer – Roland E. 
Murphy, London: Geoffrey Chapman 1990 eller senare (s. 1146-1162: Hermeneutics) 
 
Ziesler, John, Pauline Christianity, Oxford: Oxford University Press 1990 eller senare 
 
2000 år med Paulus, red. Anders Ekenberg – Jonas Holmstrand – Mikael Winninge, Uppsala: 
Bibelakademiförlaget 2013  
 
För språklig variant tillkommer: Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland28), Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft 
  
För textstudiet och interpretationsuppgiften rekommenderad kommentarlitteratur (serier):  
 
Kommentar till Nya testamentet 
Anchor Bible Commentary 
Ancient Christian Commentary on Scripture Series 
Doubleday Bible Commentary 
Hermeneia 
New Jerome Biblical Commentary 
Sacra Pagina 
Word Biblical Commentary 
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