Kurskod

SH 215

Kursbenämning, svenska

Samisk kontextuell teologi

Kursbenämning, engelska

Saami contextual theology

Kursens högskolepoäng

7,5 hp

Inriktning

Ämnesövergripande: systematisk teologi och historisk-praktisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt A-kursen RT 100 Religionsvetenskap och
teologi, 30 hp, eller motsvarande. (Se även särskild information nedan!)

Syfte

Att studenten på ett integrerat sätt skall kunna förstå och tolka olika
kontextuella teologier som utslag av den kontext där det vuxit fram och lära
känna olika typer av samisk kontextuell teologi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
 Översiktligt kunna beskriva något om samisk kyrkohistoria och Lars Levi
Laestadius kontextuella teologi
 Vara förtrogen med några kontextuella grundmodeller och arbetssätt
 Ge exempel på olika typer av samisk kontextuell teologi och liturgi
 Kunna jämföra samisk kontextuell teologi med andra kontextuella
teologier.

Moment

a.
b.
c.
d.
e.

Undervisnings- och
arbetsformer

Lektioner, gruppsamtal och fältstudium.

Litteratur, övriga
läromedel

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.

En kort översikt av samisk kyrkohistoria
Lars Levi Laestadius som kontextuell teolog
Några kontextuella teologiska modeller och arbetssätt
Några nutida modeller för samisk teologi
Jämförande studium med lokal teologi i andra kulturområden

Moment b)
Wikström, Lester, ”Laestadius och samerna”. Ingår i: Laestadius ropar ännu: en
serie föreläsningar om Lars Levi Laestadius . . . 2000-2001, s. 87-100
Hallencreutz, Carl Fredrik, ”Pastoralteolog i samisk miljö”. Ingår i: Laestadius
ropar ännu : en serie föreläsningar om Lars Levi 2000-2001, s. 7-18
Hallencreutz, Carl Fredrik: ”Lars Levi Laestadius’ attitude to saami religion.”
I Saami religion . Tore Ahlbäck (ed). Almqvist & Wiksell 1987, s. 170-184.
Lars Levi Laestadius: Se Guds Lamm. Haparanda: Bokförlaget Bibliotheca
Laestadiana 2011. (64 s.)
Moment c)
Bevans, Stephen: Models of Contextual Theology. Orbis books 2002 (150 s.)
Moment d)
Johnsen, Tore: Jordens barn, solens barn, vindens barn. Kristen tro i et samiskt
landskap. Verbum 2007 (165 s.)
Willemsen, Gerard: Gud i Sápmi. Teologiska funderingar i samiskt perspektiv.
Vulkan 2009. (86 sid)
Jernsletten, Jorunn. ”Kontekstuelle utfordringer i nord och sör. . . . kristen
forkynnelse i ulike samiske kontekster”. I Praktisk – kirkelig teologi nedenfra.
Praktisk kirkelig årbok 2008. Stig Lägdene (red.) KUN. Tromsö 2008. (16 sid.)
Leine Bientie, Bierna. ”Frode Fjellheim går nye veier: Joik i liturgien – en mulig
umulighet”. I Kirke i kultur och kontekst. Praktisk kirkelig årbok 2007. Stephen
Sirris (red.) KUN. Kirkelig utdanningssenter i nord. Tromsö 2007. (6 sid.)

Leine Bientie, Bierna. ”Sörsamisk dåpsliturgi med utganspunkt i det samiske”. s. I
Praktisk – kirkelig teologi nedenfra. I Praktisk kirkelig årbok 2008. (7 sid.)
Steffensen, Rolf. ”Å gjøre bot for gammel urett. Noen utfordringer fra kirkens
forsoningsprosjekt i lulesamisk område”. I Kirke i kultur och kontekst. Praktisk
kirkelig årbok 2007. Stephen Sirris (red.) KUN. Tromsö 2007. (12 sid.)
Moment e)
Graham Paulson: Towards an Aboriginal Theology. Pacifica 19 (October 2006),
http://www.pacifica.org.au/volumes/volume19/issue03/getting-off-theverandah-contextual/at_download/pdf, s. 310-321.
Dessutom läses en av nedanstående böcker:
Olsen, Harald: Keltisk andlighet. Göteborg: Cordia , 2000 (200 s.)
Kwame Bediako, Samuel Escobar, Vinoth Ramachandra: Jesus för världen: röster
från den världsvida kyrkan. Libris 2005 (210 sid.)
Kidwell, Clara Sue, Homer Noley & George W Tinker: A Native American
Theology. Orbis books 2001. (204 s.)
Bénézet Bujo: African Theology in its Social Context . Wipf & Stock Publishers
2006 (Övers. från tyska: Afrikanische Theologie in ihrem gesellschaflichen)
[Alt: Barbara H. Miller: Connecting and Correcting: A Case Study of Sami
Healers in Porsanger. Leiden 2007. (300 s.)]

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att studenten kan:
 redogöra för några kontextuella modeller och arbetssätt
 identifiera och analysera några kulturella, sociala och religiösa
förutsättningar för teologiskt tänkande i samisk miljö
 redogöra för några kristna teologiska modeller i samisk miljö
För betyget Väl godkänd krävs att studenten visar:
 en förmåga att självständigt och kritiskt belysa och jämföra olika
modeller av kontextuell teologi.

Examination

1. En hemtenta över inläst obligatorisk litteratur (moment a-d)
2. En bokrapport om 1-2 sidor med jämförande analys av lokala teologier
3. Ett fältstudium av en kyrka i samisk miljö för att identifiera inslag av
kontextualisering
Kursen utvärderas skriftligt.

Utvärdering
Särskild information

Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller
förkunskapskraven.
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Ht 2012
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