
 Kursplan 
 
 
Kristologi (7,5 hp) 

Christology (7,5 ECTS credits) 

 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi, historisk teologi) 
Kurskod: 0036 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande	behörighet	för	högskolestudier	samt	särskild	behörighet	med	områdes-	
behörighet	1	eller	motsvarande.	Som	programkurs	förutsätter	kursen	att	A-kursen,	
Introduktion	i	teologi	och	filosofi	(30	hp)	är	fullgjord.	 

  

Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande  

• kunna redogöra i huvuddrag för den historiska utvecklingen av kyrkans tro på Jesus  
Kristus och hans frälsningsbetydelse från nytestamentlig tid till i dag;  

• visa allmän kännedom om hur synen på Kristus tagit sig uttryck i bildkonst och litteratur;  
• förstå hur de mest väl företrädda kristologiska och soteriologiska motiven tolkats och  

relaterats till varandra i kristet trosmedvetande genom tiderna;  
• visa förmåga att självständigt diskutera nutida förståelser av Jesu Kristi person och  

betydelse.  
 
 
Innehåll 
Kristen syn på Kristus genom tiderna har utvecklats i olika banor utifrån de grundläggande 
tolkningar av hans person och betydelse som finns i Nya testamentet. I kursen fokuseras dels de 
olika nytestamentliga bilderna och föreställningarna om honom, dels viktiga kristologiska motiv 
och förståelsemodeller i historia och nutid. Likaså görs vissa utblickar till olika sätt att se på hans 
person och betydelse inom bildkonst och litteratur. 
 
 
Undervisning och examination 
Lokal undervisning 
Undervisning ges i form av föreläsningar och litteratur- och diskussionsseminarier. Kursen 
examineras genom två under kursens lopp inlämnade kortare PM (1-2 A4-sidor), en muntlig 



presentation samt hemtentamen vid kursens slut. Hemtentamen kan ersättas av muntlig tentamen 
om särskilda skäl föreligger. 
 
Undervisning på halvdistans 
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med 
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier samt en muntlig presentation ingår i varje delkurs. 
Undervisningen har formen av föreläsningar samt diskussionsövningar. Examinationen sker genom 
två under kursens lopp inlämnade kortare PM (1-2 A4-sidor), aktivt deltagande i forumet på 
Moodle, muntlig presentation samt hemtentamen vid kursens slut. Hemtentamen kan ersättas av 
muntlig tentamen om särskilda skäl föreligger. 
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