Humanistiska och teologiska fakulteterna

JUDA31, Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5
högskolepoäng
Jewish Studies: Jewish History and Culture, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-11-27 att gälla från och med 201601-18, vårterminen 2016.

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

Fördjupning

Religionshistoria

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för centrala gestalter, händelser och faser i judisk historia med
utgångspunkt från kurslitteraturen,
• kunna redogöra för politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och
förändringar som präglat judisk historia, judisk kultur och judisk religion,

Färdighet och förmåga
• med viss grad av självständighet kunna använda begreppen "föreställd
gemenskap", "kollektivt minne" och "kulturellt minne" för att skriftligt diskutera
frågor som rör relationen mellan historiebruk och identitetsskapande,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna ta ställning till och bedöma hur kvinnor och män, i relation till rådande
samhällsstrukturer, genom historien har satt prägel på judisk tradition och kultur.

Kursens innehåll
I kursen studeras judisk historia och judisk kultur ur ett huvudsakligt kronologiskt
perspektiv. Med hänsyn tagen till ett judiskt perspektiv belyses centrala historiska
skeenden och gestalter. I kursen diskuteras även judisk historia, minne och identitet ur
ett tydligt utifrånperspektiv.. Detta sker med utgångspunkt i frågeställningar som till
exempel rör relationen mellan historia och identitet, fakta och "kollektivt minne",
historietolkning och förekomsten av parallella historieskrivningar.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. En del av föreläsningarna
är internetbaserade då tillgång till dator med nätuppkoppling förutsätts.

Kursens examination
Kursen examineras dels genom kortare internetbaserade repetitionsövningar under
kursens gång, dels genom en avslutande skriftlig tentamen då studenten får lov att
använda kurslitteratur och egna anteckningar.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b
eller 1a1+1a2.

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Kursen utgör delkurs 1 i Judaistik: Grundkurs (JUDA12).
Kursen ersätter JUDA21 / JUDD21.
Kursen är identisk med JUDD31 och kan inte ingå i en examen tillsammans med
denna.
5. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en 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 JUDA31, Judaistik: Judisk historia och kultur
Gäller från V16
1501 Judisk historia och kultur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

