Kurskod

HK 358

Kursbenämning, svenska

Samemission och samisk kyrkohistoria i Sverige

Kursbenämning, engelska

Same mission and Same Church history in Sweden

Kursens högskolepoäng
(hp)

7,5 hp

Ämnesområde

Historisk-praktisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A, 30 hp och Kyrkans och missionens historia, 15 hp eller
motsvarande. Se även särskild information nedan!

Syfte

Att studenten på ett integrerat sätt skall kunna förstå och tolka samemissionen
och samisk kyrkohistoria i samspel med samhälle och historisk kontext

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 göra en sammanfattande beskrivning av samemissionens utveckling från
tidig medeltid till 1900-tal
 ge exempel på samer som viktiga aktörer i kyrkolivet
 jämföra och kategorisera olika typer av samemission och samiska aktörer
som påverkat den samiska kyrkohistorien i Sverige

Moment

a. Övergripande studium av samisk kyrkohistoria inklusive källskrifter.
b. Fördjupningsstudium över gestalter och rörelser i historisk kontext
c. Samiskt kyrkoliv idag

Undervisnings- och
arbetsformer

Litteraturstudium

Litteratur

Moment a)
Pernler, Sven-Erik, Hög- och senmedeltid. Sveriges kyrkohistoria 2. Stockholm:
Verbum 1999. s. 101-104.
Anderzen, Söve, ”Lappmarken i överhets- och missionsperspektiv”. I Lenhammar,
Harry Individualismens och upplysningens tid. Sveriges kyrkohistoria 5. Stockholm:
Verbum 2000. s. 228-243.
Hallencreutz, Carl F, Pehr Högströms missionsförrättningar och övriga bidrag till
samisk kyrkohistoria. Stockholm: Almquist & Wiksell 1990. (140 s.)
”Eldsjälar i Lappmarken” Ingång 2/2011, s 52-94.
Kyrkohistorisk årsskrift 2011. Artiklar om samisk kyrkohistoria s. 31-73.

Moment b) Ca 600 sidor läses ur litteraturlistan nedan:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. Artos 2016.
Anderzen, Söve, "Begrepp om salighetens grund, ordning och medel": undervisningen
i en Lappmarksförsamling, Jukkasjärvi församling 1744-1820. Stockholm:
Almqvist & Wiksell , 1992 (332 s.)
Brännström, Olaus, Lannavaara-missionen och Laestadianismen. Bibliotheca
Theologiae Practicae. Stockholm: Almquist & Wiksell 1990. (220 s.)
Eklöv, Lage, Morgon mellan fjällen: en ny ton i sydsamiska bygder. Stockholm : EFSförlaget, 1997 (167 s.).
Forsgren, Tulli, Samisk kyrko- och undervisningslitteratur i Sverige 1619-1850. 1988
Fröjd, Greger & Robert Olsson, Lappmarkens präster 1593-1904. En studie av
bakgrund och karriärer. Umeå: Forskningsarkivet, 1989. (42 s.) Finns som pdf-fil
på http://www.foark.umu.se/samlingar/scriptum/script6.pdf
Haller, Elof, Svenska kyrkans mission i Lappmarken under frihetstiden. Stockholm ,
1896 (155 s.)

Henrysson, Sten, Samer, präster och skolmästare: ett kulturellt perspektiv på
samernas och Övre Norrlands historia. Umeå: Centrum för arktisk forskning, 1993.
Larsen, Kajsa, Blad ur samernas historia. Stockholm: Carlsson , 1994 (244 s.)
Thomasson, Lars, Ur jämtlandssamernas nutidshistoria: en mer än hundraårig
kulturkamp. Östersund: Gaaltije , cop. 2002.
Widén, Bill, Kristendomsundervisning och nomadliv. Diss. Åbo 1964.

Moment c) Ca 250 sidor läses ur litteraturlistan nedan:
Mitt i församlingen: Samisk kyrka. Uppsala: Nämnden för kyrkolivets utveckling,
Svenska kyrkan , 2003 (155 s.) eller
Svenska kyrkans utredningar: Samiska frågor i Svenska kyrkan. Uppsala : Svenska
kyrkan , 2006. (168 s.) Finns som pdf-fil på
http://www.svenskakyrkan.se/tcrot/kyrkostyrelsen/dokument/SKU_2006_1.pdf

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att studenten visar
 relevanta faktakunskaper och en grundläggande historisk förståelse
samemissionen och samisk kyrkohistoria.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten visar
 en förmåga att analysera, jämföra och värdera olika typer av
missionsföretag.
 en förståelse för nutida forskningsfrågor kring samemission och samisk
kyrkohistoria.

Examination

Hemtentamen och muntlig tentamen. I varje del av kursen krävs godkänt
resultat för att kursen som helhet ska godkännas.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller förkunskapskraven.
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