Kursplan

Paulus och filosoferna (7,5 hp)
Paul and the Philosopers (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: FILOSOFI eller TEOLOGI
Kurskod: 0329

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för
kandidatexamen i teologi och filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion till filosofi och
teologi (30 hp) är fullgjord. När kursen ingår i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i filosofi
bör även Filosofins historia I-II (15 hp) vara fullgjorda. När kursen ingår i utbildningsprogrammet
för kandidatexamen i teologi bör även introduktion till Gamla testamentet (7,5 hp) och introduktion
till Nya Testamentet (7,5 hp) vara fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
• på ett allmänt sätt redogöra för Pauluslitteraturens relation till sin samtids hellenistiska
filosofi.
• på ett allmänt sätt redogöra för Bibelns relation till modern europeisk filosofi
• redogöra i mer detalj för pauluslitteraturens användning i moderna europeisk filosofi.
• visa förståelse för och informerat kunna diskutera ett bestämt urval ur de senaste
decenniernas filosofiska användning av pauluslitteraturen.
• visa förmåga att argumentera kring de filosofiska problemställningar som pauluslitteraturen
aktualiserar.

Innehåll
Kursen anknyter till det nyväckta intresset för Paulus i europeisk filosofi. Första delen av kursen
kommer att introducera Paulus historisk-filosofiska kontext i den hellenistiska filosofin. Därefter tar
kursen upp moderna tänkares användande av Paulus texter. Paulus har varit en given del av den
europeiska idéhistorien, ofta på indirekta sätt genom den kristna teologiska traditionen. Senaste
decennierna har dock den paulinska litteraturen tematiserats mer direkt. Texterna har till exempel
nyttjats för att föra diskussioner om materialism, subjektet och politisk universalism. Aktuella
tänkare i denna kontext är exempelvis Gilles Deleuze, Alain Badiou och Slavoj Žižek.

Undervisning och examination
Undervisning och examination i kursen genomförs på halvdistans, med två obligatoriska träffar i
Uppsala. Obligatorisk kursstart sker via kursportalen på nätet. De två obligatoriska samlingarna på
studieorten innehåller föreläsningar, diskussionsseminarier, redovisningar från studenter och andra
relaterade aktiviteter. Undervisning på nätplattformen ges i form av föreläsningar och olika
uppgifter. Interaktion med andra kursdeltagare förväntas varje vecka. Examinationen sker genom
kortare PM inlämnade varje vecka samt en avslutande uppsats som behandlar en av de studerade
texterna (4000 ord +/- 10%). Slutbetyget ges av den avslutande uppsatsen.
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