
Lovisa Mienna Sjöberg 

Hánnoluohkká 45 

Sámi allaskuvla 

9520- Guovdageaidnu 

 

 

Kurs Tro och livstolkning i Sápmi 30 stp.  

Kursen Tro och livtolkning i Sápmi planeras vid Sámi allaskuvla  HT2018/VT2019. Vi vill härmed 

informera kyrkligt ansatta, och andra intresserade om våra planer så att det är möjligt att sätta av tid 

till detta för den/de som är intresserade. Kursen är totalt 30 studiepoäng, varav 15 planeras i löpet av 

höstterminen och 15 i löpet av vårterminen. Kursen är samlingsbaserad och samlingarna är på Sámi 

allaskuvla i Guovdageaidnu.  

Till grund läggs kursen som genomfördes läsåret 2008/2009 vid Sámi allaskuvla  (samt i förändrad 

form 2015/2016 vid Universitetet i Tromsö), som utifrån utvärderingarna var vällyckade. En del av 

kursen behandlar speciellt historiska teman, och en annan del dagsaktuella teman. Kursplanen är 

under förnyingsarbete, men den äldre versionen kan erhållas vid förfrågan. Kursen är 

tvärvetenskaplig och innehåller element från teologi, pedagogik, religionsvetenskap och historia.  

Kursen riktar till samiska studenter i alla åldrar som önskar fördjupa sig i religiös historia i Sápmi. Den 

riktar sig också till lärare och kyrkligt ansatta (eller kommande kyrkligt ansatta) som har sin 

arbetsplats i Sàpmi. Kursen var i första omgång delvis finansierad genom trosoppläringen i den 

Norske kirken och den var ett samarbetsprojekt mellan Kirkelig utdanningssenter i Nord, Sámi 

grikorađđi och Sámi allaskuvla. Kursen utvecklades på grundlag av att kursutbudet på dessa teman 

var och är litet. Vi hoppas och tror att kursen också denna gång kan bidra med kompetenshävning på 

området religiös historia i Sápmi samt samiskt kyrkoliv och andlighet idag. Vi ger utrymme för 

studenter att aktivt medverka till kursens utformning och tar tillvara önskemål som kommer i förkant 

av och i förbindelse med genomföring av kursen. Kursen är flerspråklig, det vill säga 

nordsamisk/norsk/svensk.  

Också denna gång samarbetar vi med Sámi girkorađđi och Kirkelig Utdanningssenter i Nord, främst i 

förbindelse med studentrekryttering samt tillrättaläggning av kursen på flera spåk.  
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