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EN 301
Paulus och breven
Paul and His Letters
7,5 hp
Exegetisk teologi
Valfri programkurs
Grundnivå G2F
”A-kursen” (30 hp), EN 201, EG 201, ST 201 (uppsats)
Kursen syftar till att kritiskt undersöka Paulus brev med särskild uppmärksamhet på
teologiska frågor som breven väcker, samt att ge fördjupade kunskaper i brevens innehåll och budskap, samt en orientering om aktuell forskning kring breven.
Förväntade studie- Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
resultat
 problematisera förståelsen av Paulus brev och teologi
 beskriva inriktningar inom aktuell forskning om Paulus
 visa förståelse för Paulus teologi i samtal med aktuell forskning.
Moment
a. Den socio-kulturella kontexten för Paulus församlingar
b. Huvudtankarna inom Paulus teologi
c. Aktuella och historiska strömningar inom paulusforskningen
UndervisningsFöreläsningar, litteraturseminarier och/eller självstudier
och arbetsformer
Litteratur
Dunn, James D. G. (red). The Cambridge Companion to St Paul. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 9780521786942 (270 s)
Grieb, A. Katherine. The Story of Romans: A Narrative Defense of God’s Righteousness. Louisville: Westminster John Knox, 2002. ISBN 9780664225254 (150 s)
Matera, Frank J. God’s Saving Grace: A Pauline Theology. Grand Rapids: Eerdmans,
2012. ISBN 9780802867476 (250 s)
Meeks, Wayne A. The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul.
New Haven: Yale University Press, 2003. ISBN 9780300098617 (200 s)
Tellbe, Mikael. Paulus mot väggen: arton raka frågor och lika manga försök till svar.
Stockholm: Libris, 2019. ISBN 9789173878265 (375 s)
Kompendium 100 sidor.
Betygsgrader
Betygskriterier

Examination
Utvärdering
Särskilt information

DNy, 2020-01-31

VG (Väl godkänd), G (Godkänd), Underkänd
För betyget godkänd krävs att studenten kan
 redovisa problematiken med studiet av Paulus brev
 förklara enskilda brevtexter i ljuset av sina historiska och litterära sammanhang
med hjälp av aktuell forskning
 jämföra och värdera olika tolkningar
 uppvisa en självständig metodologisk förståelse
För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas:
 att självständigt integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla strukturer
 att kritiskt kunna tolka texter i förhållande till aktuell forskning i ämnet
 att arbeta självständigt med metodologisk och hermeneutisk medvetenhet
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Kursen utvärderas skriftligt.
För betyget väl godkänd krävs förutom ovan angivna kriterier även att uppgifter inlämnas inom överenskommen tid och är korrekta vad gäller formalia. Komplettering
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tillämpas vid underkända examinatoriska uppgifter. Vid komplettering kan betyget
högst bli godkänt. Antal provtillfällen begränsas till tre.
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