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Behörighetskrav
Kurser i Teologi/Religionsvetenskap om minst 120 hp, varav minst 15 hp i språklig bibelvetenskap med
nytestamentlig grekiska, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande
kraven för grundläggande behörighet.

Mål

Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa ökad kunskap om de övergripande dragen i den paulinska teologin,
• visa prov på en ökad medvetenhet och fördjupad insikt om diskussionerna kring det så kallade ”nya
perspektivet” i paulusforskningen.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa ökad förmåga att självständigt översätta, analysera, strukturera och tolka paulinska brevtexter, samt
• visa ökad förmåga att identifiera, analysera, formulera och diskutera viktiga frågeställningar i den
paulinska teologin utifrån det aktuella forskningsläget.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa ökad förmåga att ta ställning till diskussionen angående den paulinska teologin i allmänhet och när
det gäller det Paulus förhållande till judendomen i synnerhet.

Innehåll och arbetsformer
Kursen ger en fördjupning i några moderna tolkningsbidrag när det gäller Paulus teologi i allmänhet och
diskussionerna i relation till det ”nya perspektivet” i synnerhet. Betoningen läggs även på fördjupade
färdigheter i att läsa, översätta, och tolka Galaterbrevet. Litteraturen bearbetas och examineras genom
muntlig tentamen, översättningsuppgift och skriftlig utvärderande och komparativ analys.

Examinationsformer
Litteraturseminarium (4 hp)
Textsamtal: Översättning och analys av Galaterbrevet 2–5. (3 hp)
PM: Komparativ analys och teologisk reflektion av Dunn, Given, Sandnes, Westerholm, Zetterholm. (3 hp)

Betygsskala
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kursutveckling

Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.
Sedan förra gången kursen gavs har följande förändringar genomförts:
N. T. Wright, Vad sa Paulus egentligen?, har ersatts av Karl Olav Sandnes, Var Paulus kristen? Dessutom har
Mark Given, Paul Unbound, lagts till.
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