
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-10-02 att gälla från och med
2012-10-02, vårterminen 2013.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen kan utgöra fördjupning i kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi.
Kursen kan utgöra valbar kurs i generell kandidatexamen. Kursen kan läsas som
fristående kurs.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

JUDD26, Judaistik: Judisk humor och kulturell identitet, 7,5
högskolepoäng

Jewish Studies: Jewish Humour and Cultural Identity, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i bibelvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i kyrko- och
missionsstudier

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i tros- och
livsåskådningsvetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav



•
•

•

•

•

•

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för den judiska humorns stereotyper, 
kunna förklara och exemplifiera hur judar med humorns hjälp gestaltat och
förhållit sig till sin religion, historia och kultur samt sin relation till ickejudar, 
kunna redogöra för sambandet mellan judisk humor och dess sociala kontext, 

 

Färdighet och förmåga
skriftligt kunna förklara och diskutera judiska teman utifrån teoribildning om
kulturell identitet, kollektivt minne och gemenskapers symboliska konstruktion, 
kunna samla in, bearbeta, analysera och presentera ett givet och för
judaistikstudiet intressant material, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna bedöma den roll humor spelar för en gemenskapsidentitet. 

 

Kursens innehåll
 
Med utgångspunkt i kurslitteratur, judiska vitsar och noveller med humoristisk innehåll
fördjupas och breddas studentens kunskaper om judisk religion, historia och tradition
från 1800-talet till idag. Tonvikten är lagd på en västerländsk kontext där framför allt
sambandet mellan social kontext, judisk identitet och judisk humor lyfts fram, liksom
humorns bidrag till att skapa och vidmakthålla en judisk identitet. I kursen studeras
den klassiska jiddischhumorn och dess karaktärer, humor under förföljelse samt
dagens judiska humor liksom frågor som i vilken mån judisk humor idag är specifikt
judisk eller något som genomsyrar hela vår västerländska kultur. 

 

 

Kursens genomförande
 
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. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven. 
Vissa terminer kan campusbaserad undervisning förekomma som ett komplement till
den nätbaserade undervisningen. 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras kontinuerligt under kursens gång genom tre internetbaserade
repetitionsövningar, en skriftlig hemuppgift om ca 2-3 sidor som antingen löses i
grupp eller individuellt samt en avslutande individuell skriftlig hemuppgift omfattande
cirka 5-8 sidor. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
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1.
2.
3.

4.

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att samtliga kursmoment fullgjorts. För betyget väl
godkänd krävs betyget väl godkänd på den avslutande individuella skriftliga uppgiften
samt minst betyget godkänd på övriga kursmoment. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs Religionsvetenskaplig grundkurs, 30 hp (CTRA10 el
motsvarande) alternativt 30 högskolepoäng inklusive 15 högskolepoäng i judaistik. 

 

Övrigt
 

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 
Kursen kan utgöra delkurs 3 i Judaistik: Fortsättningskurs (JUDB20). 
Kursen är identisk med JUDB26 och kan inte ingå i en examen tillsammans med
denna. 
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 JUDD26, Judaistik: Judisk humor och kulturell

identitet
 

Gäller från V13

 
1201   Judisk humor och kulturell identitet, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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