Kurskod

SE 251

Kursbenämning, svenska

Teologiska perspektiv på miljö, mat och klimat

Kursbenämning, engelska

Theological perspectives on climate, food and environment

Kursens högskolepoäng

7,5 hp

Inriktning

Systematisk teologi

Kurskategori

Fristående kurs som även kan ingå i kandidatexamen i teologi 180 hp

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

A-kursen RT 100 Religionsvetenskap och teologi, 30 hp, samt SE 201 Etik.

Syfte

Att studenten utvecklas i sin förmåga att beskriva, analysera och värdera olika
teologiska perspektiv på miljö och klimat.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 Översiktligt beskriva svenskt och internationellt miljöarbete.
 Analysera och värdera olika kristna teologiska och etiska perspektiv på
miljö och klimat.
 Jämföra några kyrkliga deklarationer och uttalanden om miljö och klimat

Moment

a. Faktorer som påverkar miljö, mat och klimat samt arbetet för en hållbar
utveckling i Sverige och internationellt.
b. Teologiska perspektiv på miljö, mat och klimat.
c. Kyrkliga deklarationer och uttalanden

Undervisnings- och
arbetsformer

Litteraturintroduktion samt avslutande seminarieövningar kring läst litteratur.

Litteratur, övriga
läromedel

Moment a) En av följande böcker läses:
Romm, Joseph: Climate Change – what everyone needs to know. Oxford
University Press 2016 (268 sid.)
Mann, Michael & Lee R.Kump: Dire Predictions. Understanding Climate
Change. Dorling Kindersley 2015 (212 sid.).
Persson, Torsten och Christel: Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle.
Lund: Studentlitteratur 2011 (215 sid.)
Bernes, Claes & Lars Lundgren: Bruk och missbruk av naturens resurser. En
svensk miljöhistoria. Naturvårdsverket 2009 (280 sid.)
Moment b)
Larsson, Per: Skapelsens Frälsning. Ekoteologi i miljö- och klimathotens tid.
Skellefteå: Artos 2010 (164 sid.)
Northcott, Michael: A Moral Climate. The ethics of global warming. New York:
Orbis Books, 2007/2009 (285 sid.).
Wirzba, Norman: ”Food for Theologians” Interpretation 67(4) ss. 374-382, 2013.
Dessutom läses en av följande böcker:
Andersson, Kerstin: Människan, naturen och Gud. En studie av miljöetiken i
nutida kristen teologi. Uppsala: Uppsala Univ. 2007 (219 sid.)
Brander, Bo: Människan och den ekologiska väven: Artos 2002 (200 sid.)
Bauckham, Richard: Living with Other Creatures: Green Exegesis and Theology.
Baylor University Press, 2011. (232 sid.)
Bookless, Dave: Planetwise. Dare to Care for God's World .IVP 2008 (160 sid.)
Spencer, Nick, Robert White & Virginia Vroblesky: Christianity, Climate Change
and Sustainable Living. Hendrickson Publ. 2009 (225 sid.)
Wirzba, Norman: Food and Faith. A Theology of Eating. Cambridge Univ. Press
2011 (233 sid.)
Davis, Ellen F: Scripture, Culture, and Agriculture: An Agrarian Reading of the
Bible. Cambridge University Press 2008. (178 sid.)
Moment c)
Ett biskopsbrev om klimatet: biskopsmötet 2014. Uppsala: Svenska kyrkan , 2014
(90 sid.) Se pdf-fil <https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet >

Påve Franciskus, Om klimathot och ojämlikhet. Atlantis 2016 (175 sid).
Värna den jord som Gud älskar. Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar
utveckling. SKRs skriftserie Nr 18, 2013. (17 sid.) Se pdf-fil: <
http://www.skr.org/wp-content/uploads/2013/01/V%C3%A4rna-den-jordsom-Gud-%C3%A4lskar.pdf >

Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att studenten översiktligt kan:
 beskriva några viktiga områden i arbetet för en hållbar utveckling
 redogöra för några olika teologiska perspektiv på miljö och klimat.
För betyget Väl godkänd krävs att studenten visar:
 en förmåga att självständigt, kritiskt belysa och jämföra olika kristna
teologiska och etiska förhållningssätt till miljö och klimat.

Examination

1. En hemtenta över inläst obligatorisk litteratur
2. Seminarieövning med diskussion om kyrkliga ställningstaganden
3. En bokrapport om 1-2 sidor med kritisk utvärdering av konstruktiva bidrag
från individuellt läst bok

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

Hösten 2015 sker kursintroduktionen i samband med de teologiska dagar som
handlar om teologiska perspektiv på miljö och klimat.
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