
 Kursplan 
 
 
Paulus och de paulinska breven (7,5 hp) 
Paul and the Puline Letters (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
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. 
• kunna redogöra ingående för innehållsliga tyngdpunkter i de paulinska breven, särskilt 

teologiska sådana. 
• kunna redogöra allmänt för hur Paulus och hans brev har tolkats och uppfattats genom 

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

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

redovisat tolkningsperspektiv. 
 
 
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 
Undervisning 

Undervisningen består i a) föreläsningar med påföljande instuderingsfrågor, c) för halvdistans – 
föreläsningar och seminarier vid två tillfällen på Newmaninstitutet, d) uppsatsskrivande under 
handledning av kursansvarig. 
 
För språkliga studenter byts några av arbetsuppgifterna mot språkliga övningsuppgifter, ca. 25 sidor 
grekisk text. 

 

Examination 

80% obligatorisk närvaro. Vid frånvaro tillkommer kompleteringsuppgifter. Kursen kan inte 
examineras om inte instuderingsfrågorna är fullgjorda. Den examinerade uppgiften består av 
författande av en mindre exegetisk uppsats omfattande ungefär 4000 ord. Uppsatsen skall diskutera 
ett givet brevavsnitt eller ett tolkningsproblem i de Paulinska breven (dvs. 10-12 sidor text, 1,5 
radavstånd, Times New Roman 12). För språkliga studenter måste uppsatsen diskutera relevanta 
språkliga problem i den givna texten. 
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Referenslitteratur: 
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