Humanistiska och teologiska fakulteterna

JUDD35, Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5
högskolepoäng
Jewish Studies: Classic Rabbinic texts, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-09-20 och senast reviderad 2019-0604. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-06-04, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell kandidatexamen på
grundnivå eller avancerad nivå
Undervisningsspråk: Svenska
Vissa inspelade föreläsningar och skriftliga introduktioner på engelska kan
förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• i korthet kunna redogöra för de viktigaste rabbinska texterna, deras
tillkomsthistoria och kulturella kontext,
• kunna beskriva de viktigaste rabbinska texternas utmärkande drag och ge
exempel på olika genrer som de innehåller,
• på ett självständigt sätt redogöra för den rabbinska litteraturens betydelse för
judisk tradition och de sätt på vilka den har påverkat judisk kultur,
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Färdighet och förmåga
• kunna läsa och analysera ett urval av rabbinska texter i översättning,
• kunna relatera den rabbinska judendomens framväxt till den framväxande
kristendomen,
• kritiskt diskutera vad vi utifrån rabbinsk litteratur kan veta om judisk kultur,
värderingar och teologi under perioden 70-600,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt diskutera rabbinska texter som historisk källa och möjligheten att
på grundval av dessa rekonstruera judiskt liv i landet Israel och Babylonien under
perioden 70-600
• kunna resonera om de rabbinska texternas betydelse för judendomens utveckling
och nutida utformning.

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt av utvecklingen inom judendomen efter år 70 (inklusive den
Jesusorienterade judendom som Nya testamentet vittnar om) och framväxten av den
rabbinska judendomen i förhållande till kristendomen. I fokus står den rabbinska
judendomen och litteraturen och kursen ger en översikt av de viktigaste rabbinska
texterna, deras tillkomsthistoria, innehåll, karakteristika och historiska kontext. Särskilt
uppmärksammas den rabbinska litteraturen som källa till kunskap om judisk kultur
och judiska förhållanden i antiken samt dess betydelse för senare judisk tradition.
Utöver sekundärlitteratur innefattar kursen läsning av ett urval av rabbinska texter i
översättning.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom nätbaserade föreläsningar och webbseminarier samt ett
tvådagarsseminarium i Lund. Detta seminarium utgör en mycket viktig del av
kursen. För deltagande i seminariet i Lund finns medel för resa att söka från CTR.
Kursen läses huvudsakligen på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och
digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har
tillgång till dator med nätuppkoppling samt headset (mikrofon och hörlurar) och helst
webbkamera. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Kursen examineras kontinuerligt genom 8 kortare inlämningsuppgifter (ej
betygsgrundande) och en avslutande skriftlig hemtentamen (betygsgrundande).
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 hp studier inom teologi/religionsvetenskap,
humaniora, samhällsvetenskap eller juridik.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen utgör delkurs 1 i Judaistik: Fortsättningskurs JUDB13.
3. Kursen överlappar delvis med TRVN13, varför dessa båda kurser ej kan ingå i
samma examen. Till skillnad från TRVN13 har denna kurs inte hebreiska som
förkunskapskrav och de rabbinska texterna läses endast i översättning. I gengäld
läses ett något större urval texter. Sekundärlitteraturen överlappar i hög grad,
men den litteratur som har direkt anknytning till hebreiska ersätts på denna kurs
av fler källtexter i översättning.
4. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen JUDD35, Judaistik: Klassiska rabbinska texter
Gäller från V20
2001 Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från V19
1901 Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

