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Varför skapade Gud Darwin?, 7,5 högskolepoäng 
Why did God create Darwin? 7,5 Higher Education Credits 

 
Grundnivå  

 
Allmänt 
Vårt ursprung har traditionellt förklarats i religiösa termer, som en skapelse.  Men Charles 
Darwin vände för snart 150 år sedan upp och ner på vår bild av oss själva som skapelsens 
krona.  Än idag har många svårt att förena evolution och religion.  Samtidigt har både Dar-
win och Bibeln ofta både missförståtts och missbrukats. 
 
Detta är en kurs för dig som är nyfiken eller undrande eller tvivlande vad gäller skapelse och 
evolution, och vill veta mer, för dig som vill kunna ta ställning utifrån kunskap. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenterna: 
• Förstå huvuddragen i evolutionsteorin 
• Kunna redogöra för huvuddragen i livets och människans historia 
• Ha insikt i olika förhållningssätt i relationen mellan vetenskap och religion 
• Kunna värdera styrkor och svagheter i argument för och emot evolutionen. 
• Kunna se religionen i ett evolutionärt perspektiv 
• Kunna möta människors funderingar och svårigheter kring evolutionen. 

  
Innehåll 
Kursen förklarar evolutionsteorin på ett begripligt sätt, för att ge en klar bild av vad den fak-
tiskt innebär.  Argument, missuppfattningar, och kontroverser gås igenom och diskuteras.  
Hur stadig vetenskaplig grund vilar evolutionen på?  Hur kan man tolka kristna och andra 
skapelseberättelser i ljuset av Darwin? Hur mycket ligger det i alternativa idéer som Intelligent 
Design?   Hur säkra är vi på att vi är släkt med aporna?  Varför har religionen utvecklats? 

 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. 
 
Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppdiskussioner. 

Kurskod : LVSA19 
Ämnesnivå:  A 
Utb.omr.: NA 50% 
 HU 50% 
Ämneskod: ÖÄ 



  
 
 
Examination och betyg 
På kursen ges ett av betygen Godkänd eller Underkänd.  Examinationsform fastställs av exa-
minator efter samråd med kursdeltagarna. 
 
Kursvärdering 
Skriftlig och/eller muntlig utvärdering vid kursens slut. 
 
Kurslitteratur 
Kurslitteraturen förtecknas i särskild bilaga. 
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