Humanistiska och teologiska fakulteterna

JUDD38, Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till
ultraortodoxi, 7,5 högskolepoäng
Jewish Studies: Hasidism - from Miracle Rabbis to UltraOrthodoxy, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-08-27 att gälla från och med 201908-27, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Ämne: Judaistik
Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som 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 den chassidiska rörelsens historiska utveckling, huvudtankar
och centrala gestalter,

Färdighet och förmåga
• kunna upptäcka och tolka olika former av historiebruk,
• kunna urskilja och diskutera viktiga faktorer i en religiös rörelses institutionella
förändring,
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• kunna genomföra en självständig analys,
• kunna uttrycka sig i skrift på ett grundläggande vetenskapligt sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt kunna värdera dokumentärers och spelfilmers beskrivningar av religiösa
grupper,
• kunna värdera för- och nackdelar av ett utifrån- respektive inifrånperspektiv i
studiet av "den Andre".

Kursens innehåll
I kursen ges en introduktion till såväl chassidismen, dess historiska utveckling och
huvudtankar som olika sätt att presentera och förstå dagens ultraortodoxa judendom.
Under kursens görs en kronologisk genomgång av chassidismens historia från 1700talets karismatiska uttryck till dagens mer traditionalistiska former med nedslag i
viktiga ledargestalter, centrala händelser och teologiska / ideologiska
ställningstaganden. Jämsides med denna genomgång diskuteras olika framställningar
av rörelsen – allt från legender och minnesteckningar till dokumentärer och spelfilmer
– i ett försök att komma åt hur ett utifrån- respektive inifrånperspektiv kompletterar
varandra i studiet av "den Andre".

Kursens genomförande
Kursen läses 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.
Undervisning sker genom nätbaserade föreläsningar och sex obligatoriska
nätbaserade seminarier. Aktivt, förberett deltagande förutsätts på de nätbaserade
seminarierna där eventuell frånvaro kompenseras enligt lärares anvisningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom tre internetbaserade repetitionsövningar, genom aktivt och
förberett deltagande på de nätbaserade seminarierna samt genom en avslutande
hemtentamen med tre frågor omfattande sammanlagt ca 5-8 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.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på kursen krävs aktivt deltagande på de nätbaserade
seminarierna, betyget Godkänd på de tre internetbaserade repetitionsövningarna
samt betyget Godkänd på hemtentamen. För betyget Väl godkänd på kursen krävs
därutöver betyget Väl godkänd på den avslutande hemtentamen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 högskolepoäng varav minst 7,5 hp judaistik.

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 JUDD38, Judaistik: Chassidism - från
mirakelrabbiner till ultraortodoxi
Gäller från V20
2001 Judaistik: Chassidism, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

