
Föredrag och kurser

LOGIA

Folktro, mening 
och identitet

Människan är meningsskapande, vad vi är kom-
mer ur vår kultur, vad vi tro och hur vi förstår vår 
omvärld. Genom tiderna har vi alltid lärt oss av 
traditioner och gammal visdom. Keeron Ögren 
har del i nordisk folklig tradition och har skrivit två 
böcker utifrån folktron. Logia erbjuder föredrag 
och kurser där kan man inspireras och utvecklas 
utifrån ett spännade kultur och tankearv.

Logia erbjuder föredrag och kurser som anpassas 
efter ert behov. Detta kursprogram är bara ett urval 
och exempel på vad som erbjuds. 

Kurser

Muntlig berättande - muntlig kultur
1 dag

Förut var det munt-
liga det enda sättet att 
förmedla kunskap och 
kultur. Bortom det skrivna 
ordet möter vi det folkliga 
berättandet, folkvisorna 

och sagorna. Kursen handlar om den muntliga 
kulturens möjligheter och innehåller moment där 
deltagarna får utveckla sin egen muntliga förmåga.

1 dag
Etik, normer, värderingar

Normer och värderingar 
är något som är knutet 
till kultur och bakgrund. 
I långa tider har olika 
normsystem funnits sida 
vid sida. Etik - läran om 

rätt och fel - är teoretiska verktyg att handskas med 
dessa frågor, men moralen - känslan för rätt och fel 
- är en del av kulturen och identiteten. Denna kurs 
syftar till att ge en förståelse för denna variation.

Kultur, tro och identitet

Där människor fi nns, fi nns 
kultur. Man talar numera 
om mångkultur - men det 
är ingenting nytt. Alla bär 
med sig en kulturell identi-
tet och bakgrund. Grupper 

som inte hanterar detta får problem. Hur skapas 
identitet, tillhörighet och etnicitet? Hur förstår man 
sin och andras identitet? Detta är en kurs i att förstå 
och tolka mötet med andra konstruktivt.

1 dag
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Logia är ett informationsföretag som sysslar med 
konsultverksamhet och utbildning. Logia är en tan-
kesmedja som arbetar med både det moderna och 
det traditionella. 

Detta program innehåller några exempel på kurser 
och föredrag som Logia kan erbjuda. Vi anpassar 
oss efter era behov och kan skräddarsyr föredrag 
och utbildningar efter era behov. Vi tar gärna 
fram föredrag om ett specifi kt fällt. Priser varierar 
beroende på hur och var vi genomför evenemanget. 
Hör av er så hittar vi en lösning som passar er.

Anpassat utbud

Om Logia

Det är tanken som förändrar världen

Keeron Ögren
Keeron Ögren är fi losof, författare och folktroende, 
ursprunglingen från Västerbotten, numera boende 
i Värmland. Han har skrivit två böcker, På jordfast 
grund - tankar ur hednisk folktro och Kärlekens bok.



Föredrag
Folktrons sägner och seder
ca 2 timmar

Den nordiska folktron 
är en gammal livsåskåd-
ning, en tradition och ett 
tänkande där människan 
och naturen är förenade. 
Möt Näcken, Skogsrået 

och de Underjordiska. De gamla sägnerna lever 
i tradition och i den traditionen tolkar man värl-
den så som levande och med en mening. Vi ser på 
denna tradition som den var och hur den är i dag.

Människan och livet i bondesamhället
ca 2-3 timmar

I äldre tider levde man 
ett liv som på många sätt 
var rikare än vårt, om än 
det var en ständig kamp 
för överlevnad. Följ med 
på en resa tillbaka till en 

tid inte så länge sedan, en inblik i vardagen i vårt 
land för några generationer sedan med en annan 
syn på arbete och samvaro. Var man så annorlun-
da? Vad har vi och vad har vi mist?

Traditioner, förr och nu
ca 2 timmar

Jul, Midsommar och 
andra traditioner har ett 
ursprung i kultur, tro och 
en hel del tillfälligheter. 
Detta är ett föredrag 
som ger spännande in-

blick i ursprunget till olika traditioner och högtider 
men även i vad de utvecklats till inom olika kulturer. 
Föredraget anpassas efter säsong och intresse.

Att skapa mening i omgivningen
ca 3 timmar

Mening är något vi behö-
ver för att förstå och fung-
era - det är inte något som 
bara fi nns. Detta föredrag 
syftar till att inspirera 
till att skapa mening i 

vardagen och att därigenom klara med den bättre. 
Det handlar om att se på livet med ett djup och se 
myten och sagan i vardagen. Vi måste kunna tro på 
något för att vara människor.

Trolldomsprocesserna
ca 3 timmar

Under 1600-talet genom-
fördes i Sverige en jakt på 
folktroende och vidske-
pelse. Människor greps 
och dömdes i stora kom-
missionsdomstolar och 

dömdes för sin tro. Det fi nns många missförstånd 
och felaktiga rykten om detta skeende - låt oss se på 
vad som egentligen hände. Vi upptäcker en dunkel 
och skrämmande del av den svenska historien.

Kärleken och fruktbarheten
ca 2-3 timmar

Synen på kärlek och rela-
tioner är inte den samma 
i olika kulturer eller olika 
tider. Inom det traditio-
nella bondesamhället i 
Norden var familjebildan-

det grundläggande för livet. Mänsklig kärlek och 
naturens gång med växter och djurs fruktbarhet 
sågs som det samma. Vi ser på vår tids relationshys-
teri i ljuset av gamla tankesätt.

Ödet, viljan och döden

Den nordiska folktron 
bjuder på ett fascinerande 
perspektiv på tillvaron, 
där allt som sker är inord-
nat i ödets mönster och 
där liv och död hänger 

samman. Detta föredrag öppnar upp ett tankesätt 
där den moderna skräcken inför döden och frihets-
längtan ter sig främmande. Låt oss betrakta de stora 
frågorna med sagornas språk.

ca 3 timmar

Människan, naturen, helheten
ca 2-3 timmar

I vår tid är de största 
hoten människans miss-
bruk av naturens resurser. 
I äldre kulturer fi nns ett 
annat sätt att se på vår roll 
där människan ingår i en 

helhet. Folktrons väsen så som Skogsrået är sam-
tidigt naturen själv som det är gudomligheter som 
kräver respekt. Livets fortgång handlar om att göra 
sin del i ett samspel.

Botande, sjukdom och yttre faror
ca 3 timmar

Folktron syn på männis-
kan och relationen till häl-
san skiljer sig från modern 
sjukvård. Sjukdom är yttre 
väsen som man värnar 
sig mot och hanterar med 

metoder som koppning eller att stämma blod. För-
ståelse av livet och meningskapande påverkar hur 
man mår, något som även skolmedicinen numera 
börjar förstå. Det handlar om meningen, om tron.


