BETYGSKRITERIER

CHASSIDISM - FRÅN MIRAKELRABBINER TILL ULTRAORTODOXI (JUDD38)
G

VG

Besvara kursens quiz-frågor med minst 85 % rätt

Besvara kursens quiz-frågor med minst 85 % rätt

kunna upptäcka och tolka olika former av

På ett adekvat sätt relatera en chassidisk artikel med

På ett adekvat sätt relatera en chassidisk artikel med

historiebruk,

innehållet i kurslitteraturen och beskriva de former

innehållet i kurslitteraturen och föra en kritisk

av historiebruk som återspeglas där.

diskussion över de former av historiebruk som

kunna redogöra för den chassidiska rörelsens
historiska utveckling, huvudtankar och centrala
gestalter,

återspeglas där.
kunna urskilja och diskutera viktiga faktorer i en

På ett adekvat och systematiskt sätt i skriftlig form

På ett adekvat och systematiskt sätt i skriftlig form

religiös rörelses institutionella förändring,

kunna redogöra för viktiga »brytpunkter» under

kunna diskutera och kontextualisera viktiga

chassidismens historia från 1700-talet fram till idag.

»brytpunkter» under chassidismens historia från 1700talet fram till idag.

På ett adekvat sätt analysera de olika

På ett adekvat sätt analysera och kontextualisera de

beståndsdelarna i en text och ett filmavsnitt och

olika beståndsdelarna i en text och ett filmavsnitt och

sammanfatta detta på ett strukturerat sätt.

sammanfatta detta på ett strukturerat sätt.

kunna uttrycka sig i skrift på ett grundläggande

Att i görligaste mån använda ett språk som är exakt,

Att använda ett språk som är exakt, strukturerat och

vetenskapligt sätt.

strukturerat och genomtänkt grundat i fakta.

genomtänkt grundat i fakta.

kunna genomföra en självständig analys,

kritiskt kunna värdera dokumentärers och

Att visa en medvetenhet om att det bakom såväl

Att kunna problematisera den »sanning» som filmer /

spelfilmers beskrivningar av religiösa grupper

spelfilmer och dokumentärer om chassider finns ett

dokumentärer om chassier presenterar.

syfte.
kunna värdera för- och nackdelar av ett utifrån-

Att visa en medvetenhet om att det material vi

Att visa en medvetenhet om att det material vi jobbar

respektive inifrånperspektiv i studiet av »den

jobbar med på kursen tolkas olika beroende på om

med på kursen tolkas olika beroende på om det är

Andre».

det är forskare eller chassider som läser det.

forskare eller chassider som läser det.

