Humanistiska och teologiska fakulteterna

JUDD40, Mellan kontinuitet och förändring - judendomen i
Sverige och världen, 7,5 högskolepoäng
Between Continuity and Change - Judaism in Sweden and the
World, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-02-15 att gälla från och med 202102-15, vårterminen 2021.

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

Fördjupning

-

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 översiktligt redogöra för grundläggande frågor om judisk historia, kultur
och tradition,

Färdighet och förmåga
• självständigt, kritiskt och kreativt kunna identifiera och formulera problem som
rör ett urval av avgränsade händelser och skeden genom judendomens historia,
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• kunna diskutera och argumentera för olika tolkningar av och inom judisk historia,
kultur och tradition,
• skriftligen belysa kontinuitet och förändring i judisk historia,
• kunna välja ut och värdera för uppgiften relevant vetenskaplig litteratur,
• kunna använda ett i akademiska sammanhang godtagbart system för citeringar,
hänvisningar och källförteckning,
• kunna sammanfatta och muntligt presentera sina frågeställningar och slutsatser,
• kunna granska och ge synpunkter på andras material,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna anlägga perspektiv som rör genus, social ställning, etnicitet och kulturell
mångfald i historien generellt, och i judendomens historia i synnerhet,
• kunna självständigt och kritiskt granska källmaterial med antisemitiskt innehåll.

Kursens innehåll
Kursen utgår från ett urval av avgörande händelser och skeden genom judendomens
historia, och hur dessa kom att påverka judisk kultur, identitet och praktik i Sverige
såväl som i världen. Dessa händelser blir utgångspunkten för en introduktion till de
tankar och utvecklingsmönster som finns i judendomen och en analys av hur
judendomen genom olika perioder anpassat kultur, tradition och bibeltolkning till nya
situationer.
Kursen tar bland annat upp betydelsen av det andra templets fall, utvecklingen av
Jesusrörelsen, den rabbinska judendomen, judiskt liv under medeltiden, upplysningen
och framväxten av den moderna judendomens olika riktningar, sionismen, Förintelsen
och staten Israels tillkomst. Kursen behandlar också antisemitismens historia och olika
uttryck genom historien samt viktiga händelser i svensk-judisk historia med särskilt
fokus på situationen för svensk judenhet idag.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom nätbaserade föreläsningar samt fyra obligatoriska
webbseminarier. Vid utebliven seminarienärvaro och aktivitet ges möjlighet till
komplettering, i form av PM.
Kursen läsas i sin helhet på distans med stöd av en 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 en skriftlig hemtentamen.
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.
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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 i antingen religionsvetenskap eller historia,
alternativt 15 hp i 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. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen JUDD40, Mellan kontinuitet och förändring judendomen i Sverige och världen
Gäller från V21
2101 Mellan kontinuitet och förändring, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

