Studieplan
Tro och livstolkning i Sápmi 1
15 STUDIEPOÄNG

Godkjent 14.5.2018 av leder for Institutt for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap med
vedtaksnotat på grunnlag av sak DOS 89/13 og DOS 26/18. Public saksnummer: 18/00213. Endret ved
instituttleders vedtaksnotat 16.04.21, Public saksnr. 21/00080-8.

1. NAMN PÅ KURSEN
Samiska: Osku ja eallinaddejupmi Sámis 1
Svenska: Tro och livstolkning i Sápmi 1
Norsk: Tro og livstolkning i Sápmi
Engelska: Faith and view of life in Sápmi 1
2. GENERELL INFORMATION OM STUDIET
Studiekod:
Studiepoäng:
Organisering av kursen:

OSK 1001
15 Studiepoäng
Studiet är samlingsbaserat. I kursen ges
föreläsningar, seminarier och studentarbeten.
Utanför samlingsveckorna kan nätundervisning
förekomma.

3. DEL AV STUDIEPROGRAM
Kursen kan vara en del av ett bachelor program som stöd- eller valbar kurs.
4. BEHÖRIGHET
Generell studiekompetans det vill säga fullfört gymnasium, eller realkompetans.
5. UNDERVISNINGSSPRÅK
Kursspråket är nordsamiska, men föreläsningar kan förekomma på andra skandinaviska språk eller
engelska. Kursen är organiserad så att det är möjligt att genomföras för nordsamisktalande och
skandinavisktalande. Studentarbeten och examen kan skrivas på antingen samisk, något av de
skandinaviska språken eller engelska.
6. INNEHÅLL
Kursen ger en översikt över religiös historia i Sápmi. I den historiska delen läggs det vikt på att belysa
samiska samhällsförhållanden och aktörer. Det ges en införing i traditionell samisk religion och
samisk kyrkohistoria i den mån en sådan är formulerad. Det ges också en införing i maktförhållanden
som gjort sig gällande i olika tidsperioder som ett läggs grundlag för att diskutera samisk religiös
historia från olika perspektiv.
7. LÄRANDEUTBYTE
Efter genomförd kurs ska studenten ha uppnått följande lärandeutbyte:

Studenten har
-

förmåga att kunna redogöra för de mest grundläggande elementen i samisk religionshistoria
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-

-

översikt över centrala samiska aktörer i samisk kyrko- och kristendomhistoria
översikt över Laestadius verksamhet och den teologi han utvecklade, samt vilken betydning den
hade i berörda områden
kännskap till frikyrkornas roll det senaste århundradet med särskild blick på samisk organisering i
början av 1900-talet
grundlag för att reflektera kring begreppsbruk i förbindelse med forskning kring religiositet i
Sápmi
kännskap till missionshistorien i Sápmi och vilka olika konsekvenser den fick för samiska
samhällen
översikt över hur relationerna mellan kyrkan och myndigheters representanter och människor i
samiska lokalsamhällen kunde se ut och vilka maktförhållanden och tolkningsföreträden som
gjorde sig gällande i olika tider
översikt över hur tanketraditioner som rasbiologi och socialdarwinism har präglat det senaste
århundradet men fokus på kyrkans och kristendomens roll och konsekvenser för samiska
samhällen

Generell kompetens:
Studenten
-

Kan delta i diskussioner som rör religiös historia i Sápmi och kan redogöra för olika perspektiv
Kan redogöra för de stora diskurserna innanför religiös historia i Sápmi
Har översikt över begrepp knutna till forskning på temat och kan förhålla sig kritisk till dem

8. ARBETSFORMER
Vanliga arbetsformer under kursen är föreläsningar, grupparbeten, seminarier och vägledning. Det är
förväntat att studenterna deltar aktivt i den organiserade undervisningen. Nätundervisning kan
förekomma.
9. ARBETSKRAV
Krav för att kunna göra examen är;
- Godkända arbetskrav. I kursen ingår två arbetskrav. Arbetskraven kan vara muntliga eller
skriftliga.
- 80% närvaro vid samlingsvecka är obligatoriskt

10. EXAMEN
Två veckors skriftlig hemtentamen. Textens längd ska vara c:a 6-10 sidor.
Studenten väljer en av tre givna frågeställningar.
Betyg sätts i tråd med ECTS systemet, där A är bästa betyg, E är lägsta betyg som godkänt och F är
inte godkänt. För övrig information hänvisas till Samisk högskolas examensregelemang.
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11. PRIVATIST
Har inte möjlighet att genomföra studiet.
12. KVALITETSSÄKRING
Det visas till Samiska högskolans kvalitetssäkringssystem, och de möjligheter/förpliktelser som
studenter har till att utvärdera studietillbudet och kvaliteten på tjänsterna vid Samisk högskola.
På studentnivå utvärderas kursen på ett utvärderingsmöte, och studenterna fyller ut ett
utvärderingsschema på slutet av terminen. På institutionsnivå utvärderas kursen utifrån student på
et evalueringsmøte, og studentene fyller ut et evalueringsskjema mot slutten av semesteret. På
institusjonsnivå evalueres studiet på grunnlag av studentevalueringer, eksamensrapporter,
sensorrapporter og fagrapport.
13. PENSUM
Pensum godkänns separat.
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