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Pohjoismaiset opinnot

Biämnet Nordiska studier

Sivuainekokonaisuudessa Pohjoismaiset opinnot käsitellään Pohjolaa ja
pohjoismaista yhteistyötä viiden keskeisen teeman kautta: yhteiskunta,
kulttuuri, historia, identiteetti ja kieli. Pohjoismaita tarkastellaan
opintokokonaisuudessa kansallisesta, pohjoismaisesta ja kansainvälisestä
näkökulmasta, ja näiden näkökulmien määrittelemisessä käytetään niin
yhteiskunnallista, kielellistä kuin historiallistakin lähestymistapaa.
Luentojen, esitelmien ja harjoitusten avulla harjaannutetaan opiskelijan
kykyä keskustella Pohjoismaita koskevista kysymyksistä kansallisesta,
pohjoismaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta sekä harjaannutetaan
opiskelijan taitoa toimia pohjoismaisissa yhteyksissä. Tämän lisäksi
opiskelija oppii analysoimaan pohjoismaista kirjallisuutta, kieltä ja
kulttuuria teoreettisin menetelmin.

Inom biämnet Nordiska studier behandlas fem centrala teman som berör
Norden och nordiskt samarbete: samhälle, kultur, historia, identitet och
språk. De nordiska länderna behandlas nationellt, nordiskt, europeiskt och
internationellt och definieras utgående från samhällelig, språklig och
historisk synvinkel. Genom föreläsningar, presentationer och övningar
övas studenternas förmåga att diskutera nordiska frågor i nationellt,
nordiskt och internationellt perspektiv och att delta och agera i nordiska
sammanhang. Därtill ges studenterna teoretiska verktyg för att kunna
analysera nordisk litteratur, språk och kultur.

OPINTOKOKONAISUUS 25 op

STU DIEHELHETEN 25 sp

Seuraavista valinnaisesti 25 op:
KOTI1201
Pohjoismaisia kohtaamisia, 5 op
KOTI1202
Pohjoismainen identiteetti kirjallisuudessa, 5 op
KOTI1210
Pohjoismainen kieliyhteisö, 5 op
KOTI1204
Pohjola ajassa, 5 op
KOTI1205
Pohjoismainen mytologia, 5 op
KOTI1206
Norjan jatkokurssi, 5 op
KOTI1207
Tanskan jatkokurssi, 5 op
KOTI1208
Islannin peruskurssi, 5 op
KOTI1209
Fäärin peruskurssi, 5 op

Alternativa studier 25 sp:
KOTI1201
Nordiska möten, 5 sp
KOTI1202
Nordisk identitet i litteratur, 5 sp
KOTI1210
Nordisk språkgemenskap, 5 sp
KOTI1204
Norden i tiden, 5 sp
KOTI1205
Nordisk mytologi, 5 sp
KOTI1206
Fortsättningskurs i norska, 5 sp
KOTI1207
Fortsättningskurs i danska, 5 sp
KOTI1208
Grundkurs i isländska, 5 sp
KOTI1209
Grundkurs i färöiska, 5 sp
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Studiehelheten

Opintokokonaisuus
Pohjoismaisia kohtaamisia
Nordic Meetings

Nordiska m öten
Nordic Meetings

Laajuus: 5 op
Koodi: KOTI1201
Ajoitus: syksy
Edeltävät opinnot: KOTI2005 Tanskan ja norjan peruskurssi
Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää paremmin Pohjoismaiden eroja ja
yhtäläisyyksiä vertaamalla suomalaista yhteiskuntaa muiden Pohjoismaiden yhteiskuntiin. Opiskelija osaa kommunikoida virallisissa pohjoismaisissa yhteyksissä ja hänellä on käsitys siitä, miten kommunikointia voi
helpottaa. Lisäksi hän ymmärtää ruotsin-, norjan- ja tanskankielisiä
asiatekstejä ja osaa käyttää pohjoismaista yhteiskuntaterminologiaa.
Opiskelija osaa ilmaista itseään suullisesti ruotsiksi erilaisissa tilanteissa
sekä osaa suunnitella omia julkisia esiintymisiä ja osaa ilmaista itseään
korrektisti sekä tilanteen että sen vaatiman kielellisen koodin mukaisesti.
Sisältö: Suomalaisen ja muiden pohjoismaisten yhteiskuntien vertailua
tiedotusväline- ja verkkomateriaalin avulla. Opiskelijat laativat itsenäisesti
tai ryhmätyönä oman kontrastiivisen tietopaketin sovitusta pohjoismaisesta aiheesta ja esittelevät materiaalin muille kurssin osanottajille harjoituskonferenssissa, jonka opiskelijat suunnittelevat ja järjestävät itse. Opintokäyntejä ja vierailuluentoja, jotka havainnollistavat pohjoismaisia yhteiskuntia sekä kokous-, konferenssi- ja tulkkausjärjestelyitä. Käytännön harjoitukset koostuvat ryhmäkeskusteluista, kokouksista, suullisista esityksistä sekä suunnitelluista ja improvisoiduista puheista.
Suorituskieli: Ruotsi.
Opetus: Luennot 30 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen sekä hyväksytyt yksilöharjoitukset ja ryhmätyöt. Suullisia ja kirjallisia esitelmiä sovituista aiheista. Jatkuva arviointi.
Kirjallisuus:
1. Att förstå varandra i Norden. www.nordisk-sprakrad.no/folder_att_
forstaa/folder_index.htm
2. Verkkomateriaalia mm. www.norden.org-sivustolta.
3. Kurssin aiheisiin liittyvää materiaalia opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Lisätiedot: Kaikki opetus tapahtuu tanskaksi, norjaksi tai ruotsiksi.

Omfattning: 5 sp
Kod: KOTI1201
Tidpunkt: hösten
Tidigare studier: KOTI2005 Grundkurs i danska och norska
Lärandemål: Studenten kan identifiera likheter och olikheter i Norden
genom att jämföra samhällets organisation i Finland med de övriga
nordiska länderna. Studenten kan kommunicera i officiella nordiska
sammanhang och vet hur man kan underlätta kommunikationen i dessa
sammanhang samt läsa och förstå facktexter på svenska, norska och
danska och använda nordisk samhällsterminologi. Studenten kan uttrycka
sig muntligt på svenska i olika sammanhang och kan planera egna
offentliga framträdanden och uttrycka sig säkert och korrekt med
beaktande av situationen och den språkliga kod den kräver.
Innehåll: Under kursen fokuseras jämförelser mellan samhällets
organisation i Finland och i de övriga nordiska länderna med hjälp av
massmedie- och Internetmaterial. Studenterna sammanställer individuellt
eller i grupper eget kontrastivt informationsmaterial om ett överenskommet nordiskt tema och presenterar materialet för de övriga kursdeltagarna under en övningskonferens som studenterna själva planerar och
arrangerar. Studiebesök och gästföreläsningar som belyser samhällets
organisation samt mötes-, konferens- och tolkningsarrangemang ingår i
kursen. Till kursens praktiska övningar hör också bl.a. gruppdiskussioner,
möten, anföranden, planerade och improviserade tal.
Examinationsspråk: Svenska.
Undervisning: Kontaktundervisning 30 timmar.
Prestationskrav: Aktivt deltagande och godkända prestationer i
inviduella övningar och grupparbeten. Muntliga och skriftliga
presentationer om överenskomna teman. Kontinuerlig bedömning.
Litteratur:
1. Att förstå varandra i Norden. www.nordisk-sprakrad.no/folder_att_
forstaa/folder_index.htm
2. Internetmaterial utgående från bl.a: www.norden.org
3. Material i anslutning till kursens teman enligt lärarens anvisningar.
Bedömning: 1–5 / underkänd.
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Övrig information: All undervisning sker på danska, norska eller
svenska.

Pohjoismainen identiteetti kirjallisuudessa
Scandinavian Identity in Literature

Nordisk identitet i litteratur
Scandinavian Identity in Literature

Laajuus: 5 op
Koodi: KOTI1202
Ajoitus: kevät
Edeltävät opinnot: KOTI2005 Tanskan ja norjan peruskurssi
Osaamistavoite: Opiskelija osaa kuvailla ja käyttää kirjallisen
tekstianalyysin käsitteitä, menetelmiä ja teorioita, osaa vertailla
pohjoismaisen kaunokirjallisuuden keskeisiä teoksia. Opiskelija osaa
lisäksi tunnistaa pohjoismaisen kirjallisen identeetin luetuissa teoksissa
sekä keskustella teoksista sekä soveltaa analyysimenetelmiä muihin
pohjoismaisiin teoksiin ja tunnistaa pohjoismaisen kirjallisen identiteetin
niissä.
Sisältö: Opiskelija lukee tekstejä pohjoismaiselta kielialueelta ruotsin-,
norjan tai tanskankielisinä käännöksinä, analysoi niitä ja keskustelee
niistä. Tekstejä analysoidaan ja niistä keskustellaan ryhmässä, ja
pohjoismainen kirjallinen identiteetti määritellään. Opiskelija kirjoittaa
tiivistelmän pohjoismaisesta kirjallisesta identiteetistä luetuissa teoksissa.
Suorituskieli: Ruotsi.
Opetus: Luennot 4 tuntia ja harjoitukset 8 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen palautustehtävä (5
s.).
Kirjallisuus: Yksi kaunokirjallinen teos ja luentomonisteet, jotka
koostuvat pohjoismaista kielialuetta edustavasta kaunokirjallisuudesta.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Lisätiedot: Kaikki opetus tapahtuu tanskaksi, norjaksi tai ruotsiksi.

Omfattning: 5 sp
Kod: KOTI1202
Tidpunkt: våren
Tidigare studier: KOTI2005 Grundkurs i danska och norska
Lärandemål: Studenten kan redogöra för och använda begrepp, metoder
och teorier inom litterär textanalys, jämföra och diskutera centrala verk
inom nordisk skönlitteratur. Studenten kan ytterligare identifiera och redogöra för en nordisk litterär identitet i de lästa verken och överföra analysmetoder till andra nordiska verk och identifiera en nordisk litterär identitet.
Innehåll: Studenten läser, analyserar och diskuterar ett urval texter inom
det nordiska språkområdet i svensk, norsk eller dansk översättning. Texterna diskuteras i gruppen och en nordisk litterär identitet definieras. Studenten skriver en sammanfattande text om den nordiska litterära identiteten i de lästa verken.
Examinationsspråk: Svenska.
Undervisning: Föreläsningar 4 timmar och övningar 8 timmar.
Prestationskrav: Aktivt deltagande, skriftlig inlämningsuppgift (5 s.).
Litteratur: Ett skönlitterärt verk samt ett kompendium av skönlitterära
texter som representerar det nordiska språkområdet.
Bedömning: 1–5 / underkänd.
Övrig information: All undervisning sker på danska, norska eller
svenska.
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Pohjoismainen kieliyhteisö
Scandinavian Language Community

Nordisk språkgem enskap
Scandinavian Language Community

Laajuus: 5 op
Koodi: KOTI1210
Ajoitus: kevät
Edeltävät opinnot: KOTI2005 Tanskan ja norjan peruskurssi
Osaamistavoite: Opiskelija osaa kuvailla pohjoismaista kielialuetta ja
sen historiallista kehitystä, osaa soveltaa kielen kehityksen, vaihtelun ja
muutoksen teorioita ja analysoida kielellistä tilannetta Pohjoismaissa.
Sisältö: Kurssin aikana keskitytään sekä pohjoismaiseen kieliyhteisöön
että yksittäisiin pohjoismaisiin kieliin, joista yhteisö muodostuu. Valittujen
kielten kehityksen, vaihtelun ja muutoksen teorioiden avulla opiskelija
harjaannuttaa taitoaan kuvailla ja analysoida pohjoismaisten kielten
kehitystä, yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tämän lisäksi keskitytään
pohjoismaalaisten ihmisten rooleihin pohjoismaisessa kieliyhteisössä.
Suorituskieli: Ruotsi.
Opetus: Luennot 20 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen raportti, 5 s.
Kirjallisuus: Luentomoniste.
Arviointi: 1–5 / hylätty.

Omfattning: 5 sp
Kod: KOTI1210
Tidpunkt: våren
Tidigare studier: KOTI2005 Grundkurs i danska och norska
Lärandemål: Studenten kan redogöra för det nordiska språkområdet och
dess historiska utveckling, kan använda teorier inom språkutveckling,
språkförändring och språklig variation och kan analysera den språkliga
situationen i Norden.
Innehåll: Under kursen fokuseras både Norden som språkgemenskap och
de enskilda nordiska språk som gemenskapen utgörs av. Med hjälp av utvalda teorier inom språkutveckling, språkförändring och språklig variation
uppövar studenten sin förmåga att redogöra för och analysera de nordiska
språkens utveckling, likheter och olikheter. Dessutom fokuseras nordbons
roll i den nordiska språkgemenskapen.
Examinationsspråk: Svenska.
Undervisning: Föreläsningar 20 timmar.
Prestationskrav: Aktivt deltagande, skriftlig hemuppgift, 5 s.
Litteratur: Kompendium.
Bedömning: 1–5 / underkänd.

Pohjola ajassa
Scandinavia in Time

Norden i t iden
Scandinavia in Time

Laajuus: 5 op
Koodi: KOTI1204
Ajoitus: syksy
Edeltävät opinnot: KOTI2005 Tanskan ja norjan peruskurssi
Osaamistavoite: Opiskelija osaa määritellä pohjoismaisen yhteistyön
käsitteen ja yhteistyön edellytykset, osaa pohtia omaa ja muiden
Pohjoismaiden kansalaisten roolia pohjoismaisessa yhteisössä sekä osaa
verrata Pohjoismaita ja niiden arvoja Pohjoismaiden ulkopuolisiin maihin.
Sisältö: Kurssilla keskitytään tapahtumiin, jotka ovat vaikuttaneet siihen,
että Pohjolasta on muodostunut yhteistyötä tekevä ja rajoja rikkova alue.
Ajankohtaisia aiheita käsittelevien tekstien ja keskustelujen kautta määritellään ne edellytykset, jotka ovat mahdollistaneet muun muassa pohjois-

Omfattning: 5 sp
Kod: KOTI1204
Tidpunkt: hösten
Tidigare studier: KOTI2005 Grundkurs i danska och norska
Lärandemål: Studenten kan definiera det nordiska samarbetet och
förutsättningarna för det, kan reflektera över sin egen och de övriga
nordbornas roll i den nordiska gemenskapen och kan jämföra de nordiska
länderna och deras värden med länder utanför Norden.
Innehåll: Under kursen fokuseras händelser som har bidragit till att
Norden har blivit ett samarbetande och gränsbrytande område. Genom
textläsning och diskussioner om aktuella teman definieras de
förutsättningar som har möjliggjort bland annat den nordiska välfärdsmo4

Pohjoismaiset opinnot / Nordiska studier
2014–2015
maisen hyvinvointimallin, pohjoismaisen kielisopimuksen ja pohjoismaisen ympäristöyhteistyön.
Suorituskieli: Ruotsi.
Opetus: Luennot 20 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, kirjallinen
palautustehtävä (5 s.).
Kirjallisuus: Valikoima artikkeleita ja esseitä pohjoismaisilla kielillä
opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Lisätiedot: Kaikki opetus tapahtuu tanskaksi, norjaksi tai ruotsiksi.

dellen, den nordiska språkkonventionen och det nordiska miljösamarbetet.
Examinationsspråk: Svenska.
Undervisning: Föreläsningar 20 timmar.
Prestationskrav: Aktivt
deltagande i diskussioner,
skriftlig
inlämningsuppgift (5 s.).
Litteratur: Ett urval artiklar och essäer på nordiska språk enligt lärarens
anvisningar.
Bedömning: 1–5 / underkänd.
Övrig information: All undervisning sker på danska, norska eller
svenska.

Pohjoismainen m ytologia
Old Norse Mythology

Nordisk mytologi
Old Norse Mythology

Laajuus: 5 op
Koodi: KOTI1205
Ajoitus: kevät
Edeltävät opinnot: KOTI2005 Tanskan ja norjan peruskurssi
Osaamistavoite: Opiskelija hallitsee
perustiedot pohjoismaisesta
mytologiasta viikinkiajalla, osaa lukea analyyttisesti viikinkiajan lähteitä ja
osaa kuvailla myyttien merkitystä pakanuuden aikana sekä pakanallista
maailmankatsomusta.
Sisältö: Opiskelija käsittelee pohjoismaisen mytologian roolia
esikristillisessä Skandinaviassa lukemalla ja analysoimalla valikoituja
mytologisia lähteitä ja aiheita.
Suorituskieli: Ruotsi ja englanti.
Opetus: Luennot 20 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen palautustehtävä (5
s.).
Kirjallisuus: Opetusmoniste opettajan ohjeiden mukaan.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Lisätiedot: Kaikki opetus tapahtuu tanskaksi, norjaksi, ruotsiksi tai
englanniksi.

Omfattning: 5 sp
Kod: KOTI1205
Tidpunkt: våren
Tidigare studier: KOTI2005 Grundkurs i danska och norska
Lärandemål: Studenten har grundläggande kännedom om nordisk
mytologi under vikingatiden, kan analytiskt läsa källor från vikingatiden
och kan redogöra för myternas funktion under den hedniska tiden samt
redogöra för den hedniska synen på världen.
Innehåll: Studenten behandlar den nordiska mytologins roll i det
förkristna Skandinavien genom att läsa och analysera utvalda mytologiska
källor och teman.
Examinationsspråk: Svenska och engelska.
Undervisning: Föreläsningar 20 timmar.
Prestationskrav: Aktivt deltagande, skriftlig inlämningsuppgift (5 s.).
Litteratur: Kompendium enligt lärarens anvisningar.
Bedömning: 1–5 / underkänd.
Övrig information: All undervisning sker på danska, norska, svenska
eller engelska.
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Norjan jatkokurssi
Norwegian: Advanced Course

Fortsättningskurs i norska
Norwegian: Advanced Course

Laajuus: 5 op
Koodi: KOTI1206
Ajoitus: syksy
Edeltävät opinnot: KOTI2005 Tanskan ja norjan peruskurssi
Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua norjan
kieltä eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 mukaisesti, osaa selvittää
murteiden sekä puhutun ja kirjoitetun kirjanorjan ja uusnorjan välisiä
eroja sekä osaa tarkastella norjalaista yhteiskunta- ja kulttuurielämää.
Sisältö: Kirjallisuutta, kieltä ja yhteiskuntaa käsitteleviä projekteja
ajankohtaisista aiheista. Luentoja, tekstien lukemista ja keskusteluja. Koko
ryhmä lukee saman norjankielisen, omalle aikakaudelleen tyypillisen
kaunokirjallisen teoksen. Keskusteluja teoksen kielestä, teemoista ja
sijoittumisesta oman aikansa yhteiskuntaan.
Suorituskieli: Norja ja ruotsi.
Opetus: Luennot 12 tuntia ja harjoitukset 12 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen palautustehtävä
vapaavalintaisesta aiheesta (5 s.).
Kirjallisuus: Yksi norjankielinen kaunokirjallinen teos, opetusmoniste.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Lisätiedot: Kaikki opetus tapahtuu tanskaksi, norjaksi tai ruotsiksi.

Omfattning: 5 sp
Kod: KOTI1206
Tidpunkt: hösten
Tidigare studier: KOTI2005 Grundkurs i danska och norska
Lärandemål: Studenten kan förstå talad och skriven norska på nivå B2 i
den europeiska referensramen för språk, kan redogöra för skillnader
mellan dialekter, bokmål och nynorska i tal och skrift och kan diskutera
norskt samhälls- och kulturliv.
Innehåll: Litterära, språkliga och samhällssorienterade projekt om valda
aktuella teman. Föreläsningar, textläsning och diskussioner. Hela gruppen
läser ett gemensamt norskt skönlitterärt verk som är representativt för sin
period. Verket behandlas genom diskussion ur ett språkligt, tematiskt och
samhällskontextuellt perspektiv.
Examinationsspråk: Norska och svenska.
Undervisning: Föreläsningar 12 timmar och övningar 12 timmar.
Prestationskrav: Aktivt deltagande, skriftlig inlämningsuppgift om
valfritt ämne (5 s.).
Litteratur: Ett gemensamt norskt skönlitterärt verk, kompendium.
Bedömning: 1–5 / underkänd.
Övrig information: All undervisning sker på danska, norska eller
svenska.

Tanskan jat kokurssi
Danish: Advanced Course

Fortsättningskurs i danska
Danish: Advanced Course

Laajuus: 5 op
Koodi: KOTI1207
Ajoitus: syksy
Edeltävät opinnot: KOTI2005 Tanskan ja norjan peruskurssi
Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua tanskan
kieltä eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 mukaisesti, osaa selvittää puhutun ja kirjoitetun tanskan sekä tanskan yleiskielen ja murteiden välisiä
eroja sekä osaa tarkastella tanskalaista yhteiskunta- ja kulttuurielämää.
Sisältö: Kirjallisuutta, kieltä ja yhteiskuntaa käsitteleviä projekteja ajankohtaisista aiheista. Luentoja, tekstien lukemista ja keskusteluja. Koko ryh-

Omfattning: 5 sp
Kod: KOTI1207
Tidpunkt: hösten
Tidigare studier: KOTI2005 Grundkurs i danska och norska
Lärandemål: Studenten kan förstå talad och skriven danska på nivå B2 i
den europeiska referensramen för språk, kan redogöra för skillnader
mellan talad och skriven danska samt för skillnader mellan
standarddanska och dialekter och kan diskutera danskt samhälls- och
kulturliv.
Innehåll: Litterära, språkliga och samhällsorienterade projekt om valda
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mä lukee saman tanskankielisen, omalle aikakaudelleen tyypillisen kaunokirjallisen teoksen. Keskusteluja teoksen kielestä, teemoista ja sijoittumisesta oman aikansa yhteiskuntaan.
Suorituskieli: Tanska ja ruotsi.
Opetus: Luennot 12 tuntia ja harjoitukset 12 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen palautustehtävä
vapaavalintaisesta aiheesta (5 s.).
Kirjallisuus: Yksi tanskankielinen kaunokirjallinen teos, opetusmoniste.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Lisätiedot: Kaikki opetus tapahtuu tanskaksi, norjaksi tai ruotsiksi.

aktuella teman. Föreläsningar, textläsning och diskussioner. Hela gruppen
läser ett gemensamt danskt skönlitterärt verk som är representativt för sin
period. Verket behandlas genom diskussion ur ett språkligt, tematiskt och
samhällskontextuellt perspektiv.
Examinationsspråk: Danska och svenska.
Undervisning: Föreläsningar 12 timmar och övningar 12 timmar.
Prestationskrav: Aktivt deltagande, skriftlig inlämningsuppgift om
valfritt ämne (5 s.).
Litteratur: Ett gemensamt danskt skönlitterärt verk, kompendium.
Bedömning: 1–5 / underkänd.
Övrig information: All undervisning sker på danska, norska eller
svenska.

Islannin peruskurssi
Introduction to Icelandic

Grundkurs i isländska
Introduction to Icelandic

Laajuus: 5 op
Koodi: KOTI1208
Ajoitus: kevät
Edeltävät opinnot: KOTI2005 Tanskan ja norjan peruskurssi
Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää kirjoitettua islannin kieltä eurooppalaisen viitekehyksen tasolla A2 ja osaa pohtia Islannin historian ja yhteiskunnan vaikutuksia islantilaiseen kirjallisuuteen.
Sisältö: Harjoituksia, joissa keskitytään erityisesti kielen ymmärtämiseen.
Tekstien analysointia. Islantilaisen kirjallisuuden pääpiirteet sekä historian
ja yhteiskunnan vaikutukset kirjallisuuteen.
Suorituskieli: Islanti ja ruotsi.
Opetus: Luennot 10 tuntia ja harjoitukset 10 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen raportti.
Kirjallisuus: Yksi vapaavalintainen vuoden 1990 jälkeen kirjoitettu
romaani tai novellikokoelma (n. 200 s.). Luentomonisteet.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Lisätiedot: Kaikki opetus tapahtuu islanniksi, tanskaksi, norjaksi tai
ruotsiksi.

Omfattning: 5 sp
Kod: KOTI1208
Tidpunkt: våren
Tidigare studier: KOTI2005 Grundkurs i danska och norska
Lärandemål: Studenten kan förstå isländsk text i skrift på nivå A2 i den
europeiska referensramen för språk och kan genom sina kunskaper i
isländsk historia och isländskt samhälle diskutera och analysera isländsk
litteratur i skandinavisk översättning.
Innehåll: Färdighetsövningar främst med sikte på språkförståelse.
Grammatisk textanalys. Huvuddragen i isländsk litteratur i relation till
isländsk historia och isländskt samhälle.
Examinationsspråk: Isländska och svenska.
Undervisning: Föreläsningar 10 timmar och övningar 10 timmar.
Prestationskrav: Aktivt deltagande, skriftlig rapport.
Litteratur: En valfri roman eller novellsamling skriven efter 1990 (ca 200
s.), kompendium.
Bedömning: 1–5 / underkänd.
Övrig information: All undervisning sker på isländska och danska,
norska eller svenska.
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Pohjoismaiset opinnot / Nordiska studier
2014–2015
Fäärin peruskurssi
Introduction to Faroese

Grundkurs i färöiska
Introduction to Faroese

Laajuus: 5 op
Koodi: KOTI1209
Ajoitus: kevät
Edeltävät opinnot: KOTI2005 Tanskan ja norjan peruskurssi
Osaamistavoite: Opiskelija ymmärtää kirjoitettua fäärin kieltä eurooppalaisen viitekehyksen tasolla A2 ja osaa Färsaarten historiaan ja yhteiskuntaan perustuvan tiedon pohjalta keskustella fäärinkielisestä kirjallisuudesta ja analysoida sitä skandinaavisina käännöksinä.
Sisältö: Harjoituksia, joissa keskitytään erityisesti kielen ymmärtämiseen.
Tekstien analysointia. Färsaarelaisen kirjallisuuden pääpiirteet sekä historian ja yhteiskunnan vaikutus kirjallisuuteen.
Suorituskieli: Fääri ja ruotsi.
Opetus: Luennot 10 tuntia ja harjoitukset 10 tuntia.
Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen raportti.
Kirjallisuus: Yksi vapaavalintainen vuoden 1990 jälkeen kirjoitettu
romaani tai novellikokoelma (n. 200 s.). Luentomoniste.
Arviointi: 1–5 / hylätty.
Lisätiedot: Kaikki opetus tapahtuu fäärin kieleksi ja ruotsiksi, tanskaksi
tai norjaksi.

Omfattning: 5 sp
Kod: KOTI1209
Tidpunkt: våren
Tidigare studier: KOTI2005 Grundkurs i danska och norska
Lärandemål: Studenten kan förstå färöisk text i skrift på nivå A2 i den
europeiska referensramen för språk och kan genom sin kännedom om
färöisk historia och det färöiska samhället diskutera och analysera färöisk
litteratur i skandinavisk översättning.
Innehåll: Färdighetsövningar främst med sikte på språkförståelsen.
Grammatisk textanalys. Huvuddragen i färöisk litteratur i relation till färöisk historia och färöiskt samhälle.
Examinationsspråk: Färöiska ja svenska.
Undervisning: Föreläsningar 10 timmar och övningar 10 timmar.
Prestationskrav: Aktivt deltagande, skriftlig hemuppgift.
Litteratur: En valfri roman eller novellsamling skriven efter 1990 (ca 200
s.), kompendium.
Bedömning: 1–5 / underkänd.
Övrig information: All undervisning sker på färöiska och svenska,
danska eller norska.
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