
 

  
 
 
  
 Kursplan 

 
 

Skapelseteologi (7,5 hp) 
Theology of Creation (7,5 ECTS) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi) 
Kurskod: 0219 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogram för 
kandidatexamen i teologi eller filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i teologi och 
filosofi (30 hp) är fullgjord. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande: 

§ kunna redogöra övergripande för de skapelseteologiska föreställningarna i Gamla 
testamentet och deras kristologiska vidareutveckling i Nya testamentet; 

§ kunna redogöra för viktiga etapper i skapelseteologins utveckling; 
§ visa allmän kännedom om skapelseteologins viktigaste axiom: skapelse ur intet – creatio ex 

nihilo; 
§ förstå hur skapelsetron och modern naturvetenskap är relaterade till varandra; 
§ visa förmåga att diskutera skapelseteologins bidrag till en miljöetik. 

 
 
Innehåll 
Kursen är en introduktion i skapelseteologin som reflekterar över det människan helt enkelt 
befinner sig i: världen och kosmos och deras relation till Gud. Att Gud har skapat allt av frihet och 
kärlek är ett teologiskt påstående som har ifrågasatts av naturvetenskaperna, den moderna 
människans självmedvetenhet och erfarenheten av lidandet. Den pågående miljöförstöringen har 
dessutom väckt frågan om det finns ett samband mellan den och den kristna skapelsesynen. Kursen 
ger en grundlig inledning i Bibelns, den teologiska traditionens och den aktuella teologins syn på 
skapelsen i dialog med de nämnda utmaningarna. 
 
 
Undervisning och examination 
Lokalt 
Kursen ges lokalt i form av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examination sker dels genom 
fyra under kursens gång inlämnande PM (1-2 A4-sidor) som ventileras vid seminarium, dels genom 
muntlig tentamen vid kursens slut. Betyget baseras dels på de under kursens gång inlämnade PM:en 
(totalt 50 %), dels på den avslutande muntliga tentamen (50 %). 
 



På distans 
Kursen ges i form av föreläsningar och diskussionsseminarier, på distans och vid de lokala 
träffarna. Examination sker dels genom fyra under kursens gång inlämnade PM (1-2 A4), dels 
genom en längre uppsats (5-7 A4) vid kursens slut. Betyget baseras dels på de under kursens gång 
inlämnade PM:en (totalt 50 %), dels på den avslutande längre uppsatsen (50 %). 
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TEXTER 

Urval enligt anvisningar vid kursstart (c:a 300 s.) 
Augustinus: Confessiones III, VII, XIIf. 

Irenaeus av Lyon: Adversus haereses III-V. 
Thomas av Aquino: Summa Theologiae I 44-49. 
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