
Sensorveiledning REL 2240, vår 2021, Jødedom. 

Karakter har blitt satt på grunnlag av følgende punkter: Hvis en av de to oppgavene ikke er 

besvart/ er så dårlig besvart at det ikke tilfredsstiller minimumskravene, kan det gi karakteren 

F (stryk). 

Er språket klart, presist og forståelig? Det gis ikke trekk for stavefeil, tegnsettingsfeil e.l., men 

karakteren blir lavere hvis teksten har mange språklige uklarheter.   

Sluttkarakter settes ut fra en samlet vurdering av oppgavebesvarelsene. Sensor ser særlig etter 

nyanserikdom, selvstendige analytiske evner og hvordan tema settes i kontekst.  Under følger 

noen punkter om enkeltoppgavene: Gode oppgaver diskuterer på en nyansert måte et utvalg 

av følgende punkter:  

  

Oppg 1: Diskuter hvordan forskere bruker kjønnsperspektiver i analyser av gammel 

israelittisk religion og i analyser av tidlig jødedom. Punkter fra gode besvarelser:  

Hvorfor et kjønnsperspektiver viktige/nyttige når vi analyserer religion? 

Hvilke tidsepoker faller inn under det oppgaven spør om? (egentlig fra 1200 f.v.t og frem til 

tempelets fall, men vi har også godtatt tidlig rabbinsk tid, fordi begrepet «tidlig jødedom» kan 

ha flere betydninger). 

Hvorfor er det vanskelig å skrive om kjønn knyttet til gammel israelittisk religion/ tidlig 

jødedom? (fordi vi har få kilder, men vi har både skriftlige og arkeologiske kilder, og de 

forteller oss noe). Kjønnsperspektiver er én metodisk tilnærming, som fremhever ett aspekt. 

Det er også mye vi ikke vet, særlig ikke om det faktiske hverdagsliv. Dette er bra å påpeke. 

Hos Davies (og Zetterholm) er det et manglende kjønnsperspektiv, mens dette er mer tilstede 

hos Groth.  

 

Oppg 2: Diskuter i hvilken grad kabbala har vært et elitefenomen og diskuter i hvilken grad 

kabbala har nådd brede lag av jødisk befolkning. Punkter fra gode besvarelser: 

Gode oppgaver gir noe generell informasjon om kabbala, men hovedvekten bør ligge på å 

diskutere temaet elite versus bredde-fenomen. Begge deler må være med.  

Hva mener du med ‘elite’ og ‘brede lag av befolkningen? (flere definisjoner godtas. Det er 

f.eks. mulig å fokusere på at en elite har en bestemt klassetilhørighet, skolering, ikke-

demokratisk lederstruktur, er i et begrenset antall, av et bestemt kjønn, og/eller har tilgang på 

informasjon andre ikke har. ‘Brede lag’ vil si en mye større krets).  

Hvorfor var det et elitefenomen?  (Kabbala ble regnet som farlig, kun for de innvidde, kun for 

menn, kun for dem med tilgang til visse brorskap, kun for dem som behersket flere språk, i en 

tidlig fase gjorde manglende trykkekunst bøker lite tilgjengelige. Etc etc. Mye kan tas opp.  

Hvorfor ble kabbala bredere tilgjengelig? (knyttet til trykkekunsten, utdrivelsen fra Spania, 

Luriansk Kabbala videreført av hasid-bevegelsen, som ble et massefenomen, enkeltideer, som 

tikkun ulam, har blitt tatt opp av mainstream jødedom, og senere av new age, og av 

internettet, Etc. etc. Mye kan tas opp. 



 

Oppg 3: Diskuter årsaker til at lovene om kashrut har blitt tolket ulikt innenfor ulike retninger 

av jødedom. Diskuter også konsekvenser av de ulike tolkningene. Bruk eksempler.  

Punkter fra gode besvarelser: 

Oppgaven ber IKKE om en generell liste med hypoteser over hvorfor kosher regler ble 

utformet (jmf Groths liste, eller info fra forelesning). Den ber om å ta utgangpunkt i de ulike 

retningene, og diskutere hvorfor de har ulike tolkninger. Punkter fra gode besvarelser:  

Noe informasjon om kashrut og hva som kjennetegner ulike retningene er nødvendig (best å 

få med indre utvikling innenfor de ulike retningene over tid, nyanser og ulikheter innad. Eks 

reformretning: fra å avvise reglene, til større individfokus, til varianter av ny-tradisjonalisme 

og at noen av reglene tas tilbake). 

Hovedpunkt: Årsaker til ulik tolkning bør særlig knyttes til ulike syn på 

åpenbaringen/skriftene/halakha (jmf Zetterholm). Hver retning har sine syn som gir ulike 

grader av forpliktelse overfor lovene.  

Årsaker kan også knyttes til tilgjengelighet av varer (lettere å leve kosher i New York enn i 

Oslo), økonomi (har du råd til to kjøleskap etc?), ønske om assimilering eller det motsatte, 

og/eller sedvane/matkultur (alt er ikke religiøst begrunnet, men kan være «slik har vi alltid 

gjort det») 

Hvilke konsekvenser får ulike syn? (ulike syn gir ulike liv, fra makro til mikro-nivå), fra ideer 

om mat som en måte å nærme seg gud til valg av restauranter, dyrevelferd, importregler, 

assimilering/integrering, identitets-styrking, mulighet til å få kjøkkenliv til å bli noe av det 

mest sentrale/ bli religiøs ekspert (Sereds argument).  

 

 


