Humanistiska och teologiska fakulteterna

JUDD36, Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5
högskolepoäng
Jewish Studies: Judaism and Gender, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-12-01 och senast reviderad 2018-1024. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-10-24, vårterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå
eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionshistoria

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 hur kvinnors och mäns könsroller formuleras inom
judendomen i olika historiska kontexter och skilda rituella och religiösa
sammanhang,
• kunna jämförande beskriva kvinnors och mäns könsroller inom judendomens
olika religiösa grenar,

Färdighet och förmåga
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• kunna skriva en essä där konstruktionen av kvinnliga och manliga könsroller
diskuteras,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån frågor om makt, kön och etnicitet kunna ta ställning till hur synen på
manligt och kvinnligt satt prägel på judisk tradition och kultur.

Kursens innehåll
I kursen studeras hur kvinnors och mäns könsroller konstruerats inom judendomen
under olika historiska perioder och i skilda rituella och religiösa sammanhang liksom i
vilken mån religiöst tankegods och religiösa myter påverkar den judiska förståelsen av
kvinnligt och manligt.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom nätbaserade föreläsningar och webbseminarier.
Kursen läses i sin helhet 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 genom fem essäer à två-tre sidor text samt två blogginlägg.
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
För tillträde till kursen krävs 30 hp studier inom humaniora, samhällsvetenskap eller
juridik.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen är identisk med JUDB36 och kan inte ingå i en examen tillsammans med
denna.
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3. 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 JUDD36, Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom
Gäller från V16
1501 Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

