Kurskod

RH 261

Kursbenämning,
svenska

Judendom, texttolkning och talmud

Kursbenämning,
engelska

Judaism, interpretation and the Talmud

Kursens
högskolepoäng (hp)
Inriktning

7,5 hp

Kurskategori

Valfri programkurs – kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande. (se även särskild information)

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska få en översikt av judendomens
texttolkningstradition.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 beskriva viktiga särdrag i nutidens judendom.
 definiera centrala judiska begrepp som t.ex.: mishna, gemara, midrash,
talmud, o.s.v.
 beskriva den judiska texttolkningstraditionen och ge exempel på
tolkningar.
 jämföra olika sätt att tolka samma text i olika judiska traditioner.
a) Fördjupad översikt av judendomen, med utgångspunkt i dagens Sverige.
b) Judendomens texttolkningstradition.
c) Talmuds historia, struktur, innehåll och metodik
d) Judisk predikan och kateketik i dag.
Lektioner, litteraturstudium och PM-skrivande.

Förväntade
studieresultat

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Betygsgrader
Betygskriterier

Examination

Religionshistoria

Moment a)
Andersson, Daniel och Peste, Jonatan, Judisk mosaik. Introduktion till judisk
religion, kultur och tradition. Studentlitteratur, 2008. (334 s.)
Moment b)
Zetterholm, Karin Hedner, Inte i himlen! Text, tolkning och tillämpning i judisk
tradition. 2008. (180 s.)
Adania, Bertil. Midrash, Bibeln mellan raderna, Norma, 2004. ( i urval).
Moment c)
Adania, Bertil: Rum i Talmud, Talmudiska grundtankar och
religionshistoriska utblickar, Norma, 2002 (226 s.)
Steinsaltz, Adin, Talmud, En introduktion, Nya Doxa, 1996 (254 s.)
Moment d)
Rossel, Seymour, Så går det till III: När juden söker vishet. Fädernas
tänkespråk – Pirke Avot.. Hillelförlaget, 1991. (i urval)
Judiska predikningar. Kompendium.
Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att den studerande visar
 relevanta faktakunskaper
 en grundläggande förståelse för judendom och judisk
texttolkningstradition.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande visar
 en förmåga att analysera judiska texttolkningar med utgångspunkt
från de traditioner där de uppkommit.
Skriftliga uppgifter.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information I varje del av kursen krävs godkänt resultat för att kursen som helhet ska
godkännas.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller
förkunskapskraven.
2010-02-25
Kursplanen
fastställd
Vt 2010
Kursplanen gäller
från
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