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Religious Roots of Europe: Sayings and Stories as Educational Tools
in Early and Medieval Christianity, 10 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-03-16 att gälla från och med 202003-16, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet Religious Roots of Europe. Kursen kan även läsas
som fristående kurs
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Religious Roots of Europe

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för de viktigaste samlingarna av monastiska undervisningstexter i
senantik och medeltida europeisk historia, samt för deras tillkomsthistoria och
deras fömedlingssammanhang,
• kunna beskriva några utmärkande drag för de genrer dessa texter representerar
och deras förebilder i antik litteratur samt deras paralleller i judisk och islamisk
litteratur,
• på ett självständigt sätt kunna redogöra för den monastiska litteraturens
betydelse för den europeiska bildningens historia,
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Färdighet och förmåga
• kunna läsa och analysera ett urval av tänkespråk och hagiografiska texter på
originalspråk och i översättning,
• kunna kritiskt diskutera texternas och samlingarnas syfte och betydelse för
bildningshistorien,
• kunna relatera texterna till deras antika förebilder och till deras paralleller och visa
på likheter och skillnader i förhållande till dessa,
• självständigt kunna reflektera över på vilket sätt textförmedlingen från senantiken
till sen medeltid och från ett språkområde till ett annat belyser historisk
förändring och kulturella skillnader,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma texternas relation till kunskapssyn och traditionsförmedling,
• i skrift kunna värdera och kritisk reflektera över texternas bestående popularitet.

Kursens innehåll
I kursen ges en översikt av de viktigaste samlingarna av tänkespråk och berättelser
från den tidiga monastiska traditionen, deras tillkomsthistoria, innehåll, karakteristika
och historiska kontext. Särskilt uppmärksammas texternas genre, antika förebilder och
paralleller i judisk och islamisk tradition. Utöver sekundärlitteratur innefattar kursen
läsning av ett urval av tänkespråk och berättelser på originalspråk och i översättning.

Kursens genomförande
Utbildningen ges delvis på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och/eller
digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har
tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven. I samband med internetundervisningen lämnar den studerande in
cirka tio inlämningsuppgifter. Undervisning sker även i form av föreläsningar och
seminarier vid ett kompaktseminarium. Med kompaktseminarium avses samlad
heldagsundervisning under 3–5 dagar. Graden av deltagande i internetundervisning,
inlämningsuppgifter och kompaktseminarium avgör möjligheten att själv välja ämne
och litteratur för examinerande paper. Om mindre än 80 % av inlämningsuppgifterna
inlämnats eller godkänts, eller om man inte deltagit i kompaktseminariet, bestämmer
examinator ämne och litteratur för examinerande paper.

Kursens examination
Examination sker genom skriftligt arbete (paper) på 8–10 sidor.
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 Underkänt, E, D, C, B, A.
Det slutgiltiga betyget på kursen motsvarar betyget på det skriftliga arbetet.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 hp inom teologi, religionsvetenskap, klassisk filologi,
klassisk arkeologi, historia eller motsvarande, samt ett minimum av 10 hp grekiska
eller latin.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. 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 TRVA16, Religious Roots of Europe: Sayings and
Stories as Educational Tools in Early and Medieval Christianity
Gäller från H20
2001 Religious Roots of Europe: Sayings and Stories, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

