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Syfte

Att orientera studenten i de källor som ger kunskap om judendomen under det
andra templets tid med fokus på tiden för Nya testamentets tillkomst. Genom läsning av såväl primärkällor som aktuell forskning ges studenten inblick i och kunskap om den kulturella och historiska kontext ur vilken den tidiga Jesusrörelsen
växte fram.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 Redogöra för det judiska folkets politiska och kulturella utveckling under det
andra templets tid (ca 515 fvt. – 70 vt)
 Redogöra för och kritiskt jämföra innehållet i centrala judiska texter från denna
tid.
 I dialog med aktuell forskning analysera relationen mellan den tidiga Jesusrörelsen och den judiska kontext ur vilken den växte fram.
 I dialog med aktuell forskning kunna diskutera relationen mellan Nya testamentets skrifter och annan samtida judisk litteratur.
a) Apokryfer och pseudepigrafer
b) Josefus, Filon och Qumranlitteraturen
c) Nya testamentet och andtratempelsjudendomen
Föreläsningar, självstudier och seminarieövningar.

Förväntade studieresultat
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Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att den studerande kan:
 redogöra för det judiska folkets politiska och kulturella utveckling under det
andra templets tid.
 kritiskt analysera och jämföra innehållet i centrala judiska texter från denna
tid.
 i dialog med aktuell forskning analysera relationen mellan den tidiga Jesusrörelsen med dess texter och den judiska kontext ur vilken den växte fram.

Utvärdering

För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas:
 att självständigt integrera relevanta forskningsresultat och idéer till meningsfulla och nyanserade strukturer.
 att arbeta självständigt med exegetisk metodologisk och hermeneutisk medvetenhet.
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen. Detaljerad information återfinns i kurshandledningen. Aktivt seminariedeltagande krävs för godkänd kurs.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att
begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
För betyget Väl godkänd måste arbete lämnas in inom överenskommen tid med
korrekt akademisk formalia. Komplettering kan tillämpas vid underkända inlämningsuppgifter. Vid komplettering kan betyget bli högst godkänt. Antal provtillfällen begränsas till fem.
Kursen utvärderas skriftligt och anonymt.
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