Humanistiska och teologiska fakulteterna

JUDD29, Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5
högskolepoäng
Jewish Studies: Zionism - from Utopia to Ideology, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-03-10 att gälla från och med 201508-31, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Kursen kan utgöra fördjupning i Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi.
Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionshistoria

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för sionismens och staten Israels historiska utveckling,
• kunna redogöra för sionismens viktigaste tänkare och ideologiska riktningar fram
till år 1948,
• kunna redogöra för bakgrunden till sionismens utseende och betydelse i och
utanför dagens Israel,
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Färdighet och förmåga
• kunna analysera och tolka ett urval sionistiska texter författade före år 1948,
• kunna analysera och jämföra olika former av sionistisk ideologi, liksom sambandet
mellan dessa och deras historiska, sociala och religiösa kontext,
• med viss självständighet kunna uppmärksamma och kritiskt reflektera över
sambandet mellan olika sionistiska ideologier och israelisk politik från staten
Israels grundande till idag,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån ett makt- och etnicitetsperspektiv kunna värdera den betydelse som ett
nationellt hemland fyller för en föreställd gemenskaps identitet.

Kursens innehåll
I kursen ges såväl en historisk som idéhistorisk presentation av sionism och staten
Israel.
Mot bakgrund av den sionistiska rörelsens historiska framväxt studeras, diskuteras och
perspektiveras texter författade av förgrundsgestalter inom sionismens viktigaste
ideologiska riktningar med fokus på det karakteristiska i respektive ideologs tänkande.
Vidare studeras även den religiösa, politiska och historiska kontexten till judisk och
sionistisk närvaro i mandattidens Palestina samt staten Israels inledande sextio år.
Under kursen diskuteras även kopplingen mellan sionism och judisk identitet samt hur
sionismen i olika former och på olika sätt präglat judisk historia och staten Israels
politik.

Kursens genomförande
Kursen läses i huvudsakligen på distans med stöd av nätbaserad lär-platt-form 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
kamera. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.
Undervisning sker genom nätbaserade föreläsningar och fem obligatoriska
nätbaserade textseminarier. Aktivt, förberett deltagande förutsätts på de nätbaserade
seminarierna.

Kursens examination
Kursen examineras fortlöpande under kursens gång genom en internetbaserad
repetitionsövning, åtta skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande på
kursblogg och de nätbaserade textseminarierna.
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.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 60 hp studier inklusive 15 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 en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
3. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen JUDD29, Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi
Gäller från H15
1501 Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

