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Hva er samisk kulturkunnskap?
Semesteremnet i samisk kulturkunnskap er 
et flerfaglig undervisningstilbud. Ulike fag-
miljøer ved UiT har samlet sin kompetanse om 
samiske forhold i dette undervisningsoppleg-
get. Gjennom en samfunnsfaglig tilnærming 
vil studiet se nærmere på fellestrekk og varias-
jon i det samiske samfunn over tid. Historiske, 
arkeologiske og sosialantropologiske tilnærm-
ingsmåter vil bli lagt til grunn for forståelsen 
av hvordan det samiske samfunn, næringsliv 
og en samisk identitet har endret seg frem til 
i dag. Viktige tema er samfunnsorganisering, 
tilpasning til naturgrunnlaget, religion og for-
holdet til nasjonalstaten og til andre folkegrup-
per. Her vil også forholdet mellom nordmenn, 
samer og kvæner bli tatt opp og samenes situ-
asjon som urfolk. Et viktig mål er å gi innsikt i 
de sammensatte prosessene som preger dagens 
samiske samfunn.

Hvem passer studiet for?
Studiet er tilpasset alle som kommer i berøring 
med samiske spørsmål gjennom arbeid, stud-
ier, eller på annet vis. Studietilbudet har vært 
særlig etterspurt av lærere, helsearbeidere, ad-
ministrative yrker, journalister og har hatt både 
norske og samiske deltagere fra hele landet.

Krav for opptak er generell studiekom-
petanse eller realkompetanse. Studiet gir 30 
studiepoeng som også kan bygge opp under 
videre studier i samiske spørsmål i ulike hu-
manistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Organisering
Studiet organiseres som et deltidsstudium over 
to semestre med til sammen fem samlinger. 
Samlingene vil gå over to eller tre dager og blir 
lagt til torsdag/fredag eller fredag/lørdag. Van-
ligvis holdes fire av samlingene i Tromsø.

Den første samlingen legges til øya Spildra 
i Kvænangen. Denne samlingen byr bla. på 
ekskursjoner til samiske kulturminner. Den 
siste samlingen er lagt til Tromsø Museum. I 
undervisningen vil også ulike medier som 
kulturminner, film og museumsutstillinger bli 
benyttet.

Hva lærer du?
Studiet er tematisk delt inn i fem bolker 
som danner grunnlaget for undervisningen 
på de fem samlingene. Disse forskjellige 
tilnærmingene vil bli gjenstand for diskus-
jon der alle foreleserne er tilstede.

Del 1 Introduksjon - Forskningshistorie
I denne delen vil det bli gitt en forskningshis-
torisk bakgrunn til studiet av samisk historie 
og kultur og ulike forståelser og vitenskapsteo-
retiske tilnærminger vil bli drøftet. Første sam-
lingen vil også benyttes til ekskursjoner slik at 
studentene kan bli kjent med samiske kultur-
minner.

Del 2 Religion / kosmologi
Emnet behandler både førkristne samiske re-
ligionsformer, læstadianismen og andre sider 
ved samisk kosmologi.

Del 3 Sosial organisering, økonomi og bosetning 
Emnet gir en oversikt over hovedtrekkene i for-
mer for sosial organisering, næringstilpasning, 
bosetning og befolkningsutvikling fra forhis-
torisk tid til i dag. Variasjonen i, og overgangen 
mellom ulike former for næringstilpasning blir 
også drøftet

Del 4 Rettighetsproblematikk /  
urfolk-perspektivet
Emnet skal gi et innblikk i samisk rettighet-
sproblematikk, både i historisk sammenheng 
og i et folkerettslig perspektiv. Videre vil den 
samiske situasjonen bli diskutert i forhold til 
internasjonale urfolksspørsmål.

Del 5 Etnisitet og identitet
Emnet behandler samisk etnisitet, forutset-
ninger for vedlikehold og endring av samisk 
identitet, og ulike uttrykk for samisk selvfor-
ståelse og interesseformulering

Eksamen
Eksamen består av to skriftlige besvarelser i lø-
pet av studiet. For å kunne gå opp til eksamen 
kreves deltagelse på 4 av 5 samlinger. Studiet 
går over to semestre med oppstart på høsten.



 
“Studiet ga meg uvurderlig og konkret 
kunnskap om blant annet reindrift, politikk 
og samisk-norsk historie. Denne kunnskapen 
har vært nyttig for meg både i arbeidslivet og 
privat.”

Susanne Hætta  
Informasjonssjef

Varanger Kraft

“Flott med et tverrfaglig opplegg hvor alle 
forelesere deltok på samlingene samtidig. 
Svært lærerikt! Turen til Spildra var også 
utrolig spennende.” 

Silje Karine Muotka  
Daglig leder, Senter for oppdragsvirksomhet (SEOPP), 

Høgskolen i Finnmark

“Samisk kulturkunnskap har gitt meg god 
innsikt i samisk kultur og har vært til stor ny-
tte for meg i mitt arbeide som advokat.” 

Hjallis Bakke  
Advokat, Tromsø

“Studiet ble opplevd som en reise i egen histo-
rie og identitet. Sammen med eget ståsted har 
det vært selve grunnlaget for å kunne fremme 
samiske synspunkter i ulike sammenhenger.” 

Oddvar Andersen  
Økonomisjef Nord-Trøndelag fylkes kommune

Hvordan har studentene opplevd studiet?



Praktisk informasjon

Søknadsskjema og informasjon om opptak til 
enkeltemner finnes på hjemmesidene til 
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet: uit.no

Ved spørsmål angående opptak og eksamen kan du kontakte:
Camilla Andreassen
Institutt for arkeologi og sosialantropologi
E-post: camilla.andreassen@uit.no, Tlf.: 77 62 32 06

Ved spørsmål angående faglig innhold og organisering av emnet 
kan du ta kontakte:
Hildegunn Bruland
Senter for samiske studier
E-post: hildegunn.bruland@uit.no, Tlf. 77 64 55 35

Mer informasjon: www.uit.no/sesam


