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Pohjoismaiset opinnot
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.

OPINTOKOKONAISUUS 25 op

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

Biämnet Nordiska studier
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.

STUDIEHELHETEN 25 sp

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

HUOM!
OPISKELIJAN ON ANOTTAVA

SIVUAINEOIKEUTTA 1.8.-4.9.2017
(WebOodissa koodilla KIELSIVU).

· Kielten pääaineopiskelijat: mahdollisuus suorittaa keskeneräinen sivu-
aine loppuun HOPSin mukaisesti myös 1.8.2018 jälkeen siten kuin sivuai-
netta järjestetään.

· Muut opiskelijat: mahdollisuus suorittaa keskeneräinen sivuaine loppuun
31.7.2018 mennessä.


