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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2020-06-17 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 2020-08-27.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

60 hp inom humaniora, socialantropologi eller kulturgeografi. Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1001

Benämning
Magi i europeisk religionshistoria: Texter och traditioner

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar de viktigaste magiska texter och traditioner som har utvecklats och spridits i Europa och
medelhavsområdet från senantiken till i dag. Den europeiska magins texter och traditioner studeras i sina
historiska, religiösa och sociala kontexter, med särskild fokus på: 1) de transkulturella möten och överföringar
som magiska texter ofta vittnar om; 2) de kontinuiteter och brytningar i receptionen och användningen av
magiska texter som kastar ljus på större trender i den europeiska religionshistorien. Magins olika syften,
tekniker, materiella och upplevelsemässiga dimensioner behandlas, samt deras teologiska och filosofiska
tolkningar. Kursens emfas ligger på läsning och tolkning av primärkällor i översättning. Genom primär och
sekundärkällor lär studenten känna senantikt material som de grekiska magiska papyrer (Papyri Graecae
Magicae) och nyplatonsk teurgi; medeltidsmaterial som Picatrix och den salomonska ritualmagiska
traditionen; renässansens naturmagi och ockulta filosofi; och moderna magiska traditioner från
artonhundratalet till nutid. Större teoretiska frågor om magibegreppets betydelse och plats i relation till
religion, vetenskap, filosofi och kultur utforskas kontinuerligt genom kursens gång.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten efter kursen kunna:
- Redogöra för större trender och utvecklingsbanor i de europeiska ritualmagiska traditionerna
- Redogöra för och reflektera över de viktigaste källorna till europeisk magi
- Reflektera kritiskt över magins problematik i europeisk religionshistoria och dess studie.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
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Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen.
Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftliga hemtentamen och inlämningsuppgifter.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens föreskrifter om former av undervisning och examination
för en student som uppvisar intyg om rekommendationer om särskilt pedagogiskt stöd. Examinator ska i
sådant beslut bestämma formerna för alternativ eller anpassad examinationsform eller ett kursobligatorium.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygssättning på hemtentamen sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Betygsättnings på inlämningsuppgifter sker enligt en tvågradig målrelaterad betygsskala:
U = Underkänd
G = Godkänd
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på hemtentamen och G på samtliga
inlämningsuppgifter. Slutbetyg på kursen motsvaras av betyg på hemtentamen.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på hemtentamen kan medges om studenten ligger nära
gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av
examinator.
Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang – används betyget E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur
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För aktuell kurslitteratur hänvisas till https://www.erg.su.se/religionshistoria. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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