
117711.2 Religion och populärkultur, 5 sp  

Innehåll 

Målsättningen med kursen är att öka förståelsen för dagens förhållande mellan religion och 

populärkultur, särskilt i anslutning till religiös förändring i västvärlden. I dialog med tidigare 

forskning på området behandlas de huvudsakliga former som dagens förhållande mellan 

religion och populärkultur kan ta samt de sätt på vilka de kan analyseras och förstås. Kursen 

behandlar även dagens förhållande mellan religion, media och konsumtionskultur. 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande  

 känna till och kritiskt kunna diskutera huvudsakliga närmandesätt till förhållandet 

mellan religion och populärkultur,  

 ha god förmåga att relatera dagens förhållande mellan religion och populärkultur till 

dagens religiösa landskap,  

 kunna tillämpa dessa kunskaper i självständig analys av populärkulturella verk. 

 media och konsumtionskultur. 

Examinationsformer 

Kursen består av litteraturstudier och examineras genom uppsats. Självstudiekurs. 
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117014.0 Religion och individ i möte, 5 sp  

Innehåll 

Kursen Religion och individ i möte ger en introduktion till hur man kan förstå och analysera 

den individuella religiositetens uttryck i olika religiösa och livsåskådningsmässiga traditioner 

och sammanhang. Under kursen behandlas konkreta exempel på religiositet, från mystiska 

upplevelser till religiös terrorism, och från vardagsreligiositet till stark omvändelse. 

Betoningen ligger på att förstå hur dessa uppstår i mötet mellan å ena sidan en religiös 

tradition och kultur och, å andra sidan, den enskilda individen som människa och person. 



För analyserna av dessa introduceras studeranden i både specifika aktuella religiösa uttryck 

från religionernas värld och i religionspsykologins teoretiska perspektiv. 

Kursen ger studeranden en introduktion till analyser av religion på individnivå. Efter 

genomgången kurs skall studeranden kunna: 

 känna till och redogöra för olika former av och uttryck för aktuell och samtida 

religiositet  

 analysera dessa i ljuset av sina kulturella, sociala och traditionsmässiga kontexter och i 

ljuset av centrala religionspsykologiska perspektiv  

 känna till religionspsykologins centrala teorier och begrepp samt och hur de tillämpas 

i analyser för att förstå individuell religiositet 
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