Kurskod

RH 275

Kursbenämning,
svenska

Samisk förkristen religion

Kursbenämning,
engelska

Saami pre-christian religion

Kursens
högskolepoäng (hp)
Inriktning

7,5 hp

Kurskategori

Valfri programkurs - kan även läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande.(Se även särskild information)

Syfte

Kursen syftar till ge en översikt av den samiska förkristna religionen

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
 kunna redogöra för centrala begrepp i den förkristna samiska religionen
 ha kännedom om och kunna värdera källorna till samisk religion
 kunna redogöra för missionsprocessen och kritiskt värdera den

Moment

a) En allmän kännedom om den förkristna samiska världsbilden, gudar,
offret, nåjden, trummorna och kristnandet.
b) Ett fördjupat studium inom ett par områden
c) Ett studium av en av källskrifterna till den förkristna samiska religionen.

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Lektioner, litteraturstudium och PM-skrivande.

Religionshistoria

Moment a)
Mebius, Hans: Bissie. Studier i samisk religionshistoria. Östersund: Jengel 2003
(247 s.) (Slutsåld men kan köpas som pdf-fil.)
Ett kompendium med kortare artiklar.

Moment b)
Ett par monografier som behandlar ett speciellt fenomen inom den förkristna
samiska religionen, valda bland följande:
Christoffersson, Rolf: Med tre röster och tusende bilder. Om den samiska trumman.
Uppsala : Uppsala universitet, 2010. (373 s.)
Lundmark, Bo. Baei'vi Mánno Nástist. Sol- och månkult, samt astrala och celesta
föreställningar. Bland samerna. Umeå: Västerbottens museum. 1982. (174 s.)
Rydving, Håkan: The End of Drum-Time. Uppsala: Almqvist & Wiksell 1993 (221 s.)
Saami Pre-Christian religion. Studies on the oldest traces of religion among the
Saamis. (Bäckman, Louise & Åke Hultkrantz, Ed). Stockholm studies in
comparative religion 25. 1985. (212 s.)

Moment c)
En källskrift till den förkristna samiska religionen, t.ex. en av följande:
Fjellström, Pehr , Kort Berättelse om Lapparnas Björna-Fänge, Samt Deras der wid
brukade widskeppelser, 1755. Facsimileutgåva med en kort biografi och en saklig
kommentar av Louise Bäckman. Umeå: Två förläggare bokförlag, 1981. (95 s.)
Turi, Johan: En bok om samernas liv. Muittalus samid birra. Umeå: Två förläggare
bokförlag 1987. (208+26 s.)
Turi, Johan: Samene og noaidikunsten : den første samiske boken om den åndelige
arven / Johan Turi med bidrag fra Per Turi = Sámit ja noaidevuohta : vuosttaš
sámi girji vuoiŋŋalaš árbbis; Johan Turi osiid čálii Per Turi . Oslo: Tre bjørner,
2014. (241 s.)

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att den studerande visar relevanta faktakunskaper
och en grundläggande förståelse för den samiska förkristna religionen.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande visar en förmåga
att analysera kritiskt analysera källskrifterna och nutida populärvetenskaplig
litteratur.

Examination

Bokrapporter och/eller muntlig tentamen.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller
förkunskapskraven.
Kursplanen
fastställd
Kursplanen gäller
från
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