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Ruotsi äidinkielenä
-sivuaineopinnot

Ruotsi äidinkielenä -sivuaineopinnoissa opiskelija tutustuu viestinnän pe-
rusteisiin, kielioppiin ja kielenhuoltoon, pohjoismaiseen kulttuuriin ja ruot-
salaiseen nykykirjallisuuteen. Opiskelija kehittää myös kirjallisia ja suullisia
taitojaan, syventyy äidinkielen kielioppiin ja fonetiikkaan sekä tutustuu
ruotsin kirjakielisääntöihin.

PERUSOPINNOT 25 op
KRUO7112 Viestinnän perusteet, 5 op
KOTI1005 Pohjoismainen kulttuuri, 5 op
KOTI1006 Äidinkielen kielioppi, 5 op
KOTI1007 Kielioppi ja kielenhuolto, 5 op
KOTI1003 Ruotsalainen nykykirjallisuus 1, 5 op

AINEOPINNOT 35 op
KOTI2001 Nordistiikka tieteenä, 5 op
KOTI2007 Kirjoittaminen digitaalisissa viestimissä, 5 op
KOTI2008 Ruotsalainen nykykirjallisuus 2, 10 op
KOTI2009 Työelämän kieliasiantuntijuus, 5 op
KOTI2005 Tanskan ja norjan peruskurssi, 5 op
KOTI2006 Retoriikka ja argumentaatio, 5 op

Biämnet modersmålet svenska

Inom biämnet modersmålet svenska får studenten bekanta sig med grun-
derna i kommunikation, språkriktighet och språkvård, nordisk kultur samt
modern svensk  litteratur.  Studenten  får  också  utveckla  sina  skriftliga  och
muntliga  färdigheter,  fördjupa  sig  i  modersmålets  grammatik  och  fonetik
samt får kännedom om skriftspråksnormerna i svenskan.

GRUNDSTUDIER 25 sp
KRUO7112 Grunderna i kommunikation, 5 sp
KOTI1005 Kultur i Norden, 5 sp
KOTI1006 Modersmålets grammatik, 5 sp
KOTI1007 Språkriktighet och språkvård, 5 sp
KOTI1003 Modern svensk litteratur 1, 5 sp

ÄMNESSTUDIER 35 sp
KOTI2001 Nordistiken som vetenskap, 5 sp
KOTI2007 Att skriva i digitala medier, 5 sp
KOTI2008 Modern svensk litteratur 2, 10 sp
KOTI2009 Språkexpertis på arbetsmarknaden, 5 sp
KOTI2005 Grundkurs i danska och norska, 5 sp
KOTI2006 Retorik och argumentation, 5 sp

HUOM!
OPISKELIJAN ON ANOTTAVA SIVUAINEOIKEUTTA 1.8.–4.9.2017

(WebOodissa koodilla KIELSIVU).

· Kielten pääaineopiskelijat: mahdollisuus aloittaa ja suorittaa sivuaine loppuun HOPSin mukaisesti myös 1.8.2018 jälkeen siten kuin sivuainetta
järjestetään.

· VINEn viestintätieteiden pääaineopiskelijat: mahdollisuus aloittaa ja suorittaa sivuaine loppuun 31.7.2018 mennessä.
· Muut opiskelijat: mahdollisuus suorittaa keskeneräinen sivuaine loppuun 31.7.2018 mennessä.

· Huom! Koska kotimaisten kielten kandidaattiohjelman suomi toisena kotimaisena kielenä -pääaineopiskelijoiden tutkinnon pakollinen sivu-
aine on ruotsi äidinkielenä, heidän ei tarvitse anoa sivuaineoikeutta perusopintoihin. Mahdollisiin muihin kielten sivuaineisiin heidänkin täy-
tyy anoa sivuaineoikeutta.


