
Kursplan 

 

 

Bild och bildteologi (7,5 hp) 
Images and Theology of Images (7.5 ECTS credits) 

 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (teologiska kultur- och samhällsstudier) 
Kurskod: 0027 
 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdes-
behörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidat-
examen i teologi förutsätter kursen normalt att minst hälften av programmets filosofikurser 
(15 hp) och kursen Introduktion i kristen teologi (7,5 hp) är fullgjorda. 
 

Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande 
� kunna redogöra för bildtyper och motivkretsar som har varit välföreträdda i kristen tradition 

genom tiderna och spelar en väsentlig roll i nutiden; 
� kunna redogöra allmänt för bilders användning och funktion och värderingen av bilder 

inom judendomen och den kristna kyrkan genom tiderna; 
� förstå och kunna resonera om samspelet mellan kulturkontext, religiös tro, bild och 

religiös/teologisk tolkning; 
� visa förmåga att formulera en egen tolkning av bilder baserad på ikonografisk förståelse 

och teologiska modeller. 
 

Innehåll 
Kursen ger en introduktion till judisk och framför allt kristen bildanvändning och bildtradition 
och till teologiska värderingar och tolkningsmönster som har påverkat bildkonsten eller lagts 
eller i nuet läggs på bilder. I form av föreläsningar och diskussionsseminarier, med rikhaltig 
användning av konkret bildmaterial, får deltagarna möjlighet att lära känna ett representativt 
urval bilder och bildmotiv, och de får tillfälle att öva sin förmåga att tolka och förstå bildernas 
innehåll, innebörd och funktion i ett både teologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. 
 

Undervisning och examination 
Lokal undervisning och examination 

Undervisning ges i form av föreläsningar, litteratur- och diskussionsseminarier och 
originalverksstudier på plats. Kursen examineras genom två under kursens lopp inlämnade 
PM (à 3–4 A4-sidor), en muntlig presentation och skriftlig eller muntlig tentamen vid kursens 
slut. 
Undervisning och examination på distans 

En obligatorisk samling på studieorten i kursens början samt en frivillig samling vid mitten av 
kursen anordnas. Undervisningen har formen av föreläsningar (Powerpoint-presentationer 
med ljudfiler) samt diskussionsövningar och verkstudier. Viss handledning ges per telefon. 



Examinationen sker genom två under kursens lopp inlämnade PM (c:a 3–4 A4sidor) och 
genom skriftlig eller muntlig tentamen vid kursens slut. 
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