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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- Redogöra för psykologiska och sociologiska perspektiv på populärkulturella fenomen som
relaterar till religiösa strömningar och livssyner i den digitala tidsåldern.
- Förstå och beskriva den roll internet har för traditionsförmedling och trendskapande.
 
Färdighet och förmåga:
- Identifiera meningsskapande teman och symboler i populärkultur, samt sätta in dessa i
relevant kontext.
- Kontextualisera hur religiösa trender och livssyner förhåller sig till ett vidare kulturellt
sammanhang.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Resonera kring och utvärdera populärkulturens inflytande på människors livssyner.
- Visa förmåga att reflektera över makt och identitet i den digitala sfären.

Kursens innehåll I kursen utforskas populärkulturens roll och funktion för förmedling och utövande av samtida
religiösa strömningar och livssyner i den digitala tidsåldern. Här studeras populärkulturella
fenomen som utspelar sig på internet med rötter i exempelvis fantasy- och skräcklitteratur,
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TV-spel, film, fandomkultur och spiritistiska föreställningar, ur psykologiska och
sociologiska perspektiv.
 

Undervisning Föreläsningar och seminarier. Digitala resurser kommer användas i hög grad inom
undervisningen. 

Förkunskaper Grundläggande behörighet. 

Examinationsform Hemtentamina och PM-uppgifter.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Fandom, fantasy och fiktionsbaserad livssyn 7,5 hp Betyg: AF

0020   Spiritistisk och esoterisk livssyn i populärkultur 7,5 hp Betyg: AF


