Humanistiska och teologiska fakulteterna

TRVN16, Religious Roots of Europe: Rabbinic Texts and
Theology, 10 högskolepoäng
Religious Roots of Europe: Rabbinic Texts and Theology, 10 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-12-18 att gälla från och med 202112-18, höstterminen 2022.

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

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för de viktigaste rabbinska texterna och deras respektive
kulturella kontext, genre och utmärkande drag,
• kunna i huvuddrag redogöra för idéer och drag som är utmärkande för rabbinsk
kultur så som dessa kommer till uttryck i ett urval av rabbinska texter,

Färdighet och förmåga
• kunna läsa en enklare text på Mishnah-hebreiska med hjälp av lexikon och
grammatik
• i skrift kunna diskutera rabbinska texter i översättning och i förekommande fall ge
exempel på tolkningsstrategier som dessa visar prov på,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt diskutera möjligheterna att på grundval av rabbinska källor
rekonstruera judiskt liv i Israel och Babylonien under perioden 70–600.

Kursens innehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper i Mishnah-hebreiska samt en inblick i rabbinskt
tänkande och rabbinsk kultur så som dessa kommer till uttryck i rabbinska texter. Den
innehåller en översikt av den rabbinska judendomens framväxt och de viktigaste
texterna från den klassiska rabbinska litteraturen. De politiska, kulturella och språkliga
miljöer i vilka de rabbinska texterna växte fram diskuteras liksom deras
tillkomsthistoria, innehåll och karakteristika. En stor del av kursen ägnas åt läsning av
ett urval av texter på hebreiska med översättning till engelska. Talmudtexter läses
enbart i översättning. Särskilt uppmärksammas den rabbinska litteraturen som källa till
kunskap om judisk kultur och judiska förhållanden i antiken.

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 2 dagar. Varje modul avslutas med en kort skriftlig uppgift. Dessa uppgifter är
inte betygsgrundande men 80% måste lämnas in för att man skall bli godkänd på
kursen.

Kursens examination
Kursen examineras genom en avslutande skriftlig hemtentamen.
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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs 90 hp inom religionsvetenskap, humaniora,
samhällsvetenskap eller juridik varav minst 10 hp hebreiska (biblisk eller modern) eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter TRVN13.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen TRVN16, Religious Roots of Europe: Rabbinic
Texts and Theology
Gäller från H22
2201 Rabbinic Texts and Theology, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

