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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- ingående redogöra för några olika exempel på traditionell läkekonst i Afrika respektive
Europa och de trosföreställningar och fenomen som associeras med dem
- redogöra för ett antal nutida folkliga föreställningar och föreställningsvärldar som behandlas
i kursen
- visa på väsentligt fördjupade kunskaper om populärkulturens roll för nutida folkliga
föreställningar
- visa förtrogenhet med receptionsteorin och begreppet receptionshistoria, samt begreppen
”urbäddning” respektive ”återinbäddning” som förståelsenyckel för nutida
föreställningsvärldar
- visa på en fördjupad insikt i aktuell forskning kring dessa frågor
 
Färdighet och förmåga
 
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap om nutida folkliga



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

föreställningar vid analysen av komplexa situationer
- kritiskt, självständigt och kreativt tillämpa receptionsteorin på nutida folkliga föreställningar
- bidra till kunskapsutvecklingen rörande folkliga föreställningar i populärkulturen
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt
redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- visa medvetenhet om etiska aspekter rörande forskning på folkliga föreställningar i
populärkulturen
- visa fördjupad medvetenhet om värderingars betydelse för samhällets utveckling
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling

Kursens innehåll Folkliga traditioner och folklig läkekonst i ett antal afrikanska och europeiska historiska
kontexter introduceras under kursen, samt hur fenomen från dessa uppträder som element
inom nya religiösa rörelser och inom populärkulturen i Väst. Fenomen som studeras är bland
annat: häxeri, förfäderstro och -kult, andepåverkan och -utdrivning, schamanism, vodou och
santeria; den folkliga läkekonstens möten med kristet respektive muslimskt botande; mötet
mellan den folkliga läkekonsten och modern skolmedicin. Fenomenen analyseras i ljuset av
bland annat receptionsteori, dvs. hur gamla föreställningar tas upp, anpassas och används i
dag; ibland som en seriös nyreligiös tradition och ibland mer lekfullt och kreativt i form av
böcker, filmer eller spel. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper 60 hp inom Masterprogram i religionsvetenskap
Engelska 6

Examinationsform Examinerande seminarier, muntliga och skriftliga uppgifter.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Folklig läkekonst i afrikanska och europeiska
traditioner

7,5 hp Betyg: AF

0020   Kontinuitet och förändring i afrikanska och
europeiska relig

7,5 hp Betyg: AF


