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Opasraportti

HuTK- Saamelainen kirjallisuus, perusopinnot (2020 - 
2021)

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa  .https://opas.peppi.oulu.fi

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden 
toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen 
lähipalveluihin  .https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut

 

Saamelainen kirjallisuus
 
Opinto-oikeus
Saamelaisen kirjallisuuden perusopinnot eivät ole vapaasti valittava sivuaine. Opinnot on tarkoitettu erillishaussa
opiskelemaan valituille sekä saamen kielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskeleville Oulun yliopiston opiskelijoille.
 
Opintoneuvonta
Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen, +358 50 308 0682, marjatta.jomppanen@oulu.fi
 
Katsaus oppiaineeseen
Saamelaisen kirjallisuuden opintokokonaisuus käsittelee kirjallisuutta saamelaisesta näkökulmasta: analyysin
kohteina ovat saamelainen kertomaperinne sekä saamelaisten kirjoittama kirjallisuus. Saamelaisen kirjallisuuden
sivuaine on tarkoitettu saamen kielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskeleville Oulun yliopiston opiskelijoille sekä
erillisvalinnan kautta valituille tuleville opettajille.
 
Osaamistavoite
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee kirjallisuudentutkimuksen keskeisen terminologian ja osaa
soveltaa käsitteistöä kirjallisuuden analyysissa ja tulkinnassa. Opiskelija tuntee saamelaisen kirjallisuuden
historialliset vaiheet, lajityypit sekä erityispiirteet. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvata
saamelaisen suullisen kertomaperinteen tunnusomaisia piirteitä ja tyylikeinoja. Opiskelija osaa käyttää
kaunokirjallisuutta osana opetusta. Opiskelija tuntee lisäksi saamelaisen nuorten- ja lastenkirjallisuuden kenttää.
 
Perusopinnot, 25 op:
683533P Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 5 op
683534P Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen 5 op
683535P Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit 5 op
683536P Saamen kielten kertomaperinne 5 op
683537P Saamenkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

683534P: Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen, 5 op
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683533P: Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet, 5 op
683535P: Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit, 5 op
683536P: Saamen kielten kertomaperinne, 5 op
683537P: Saamenkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

683534P: Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tiina Mattanen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee saamelaisen kirjallisuuden historialliset vaiheet ja yksittäisten teosten suhteen niihin. Opiskelija 
tutustuu saamelaisen kirjallisuusinstituution eri toimijoihin ja saamelaiseen kirjallisuuteen osana 
alkuperäiskansakirjallisuutta.
 
Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee saamelaisen kirjallisuuden ja sen tutkimushistorian pääpiirteittäin, ja osaa 
sijoittaa tutkimuksen laajempaan alkuperäiskansatutkimuksen ja kirjallisuudentutkimuksen kehykseen.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy luennoilla ja harjoitustöissä saamelaiseen kirjallisuuteen kirjallisuushistoriallisesta, 
tutkimushistoriallisesta ja kirjallisuusinstitutionaalisesta näkökulmasta. Opiskelija tutustuu myös muiden 
alkuperäiskansojen klassikkoteoksiin.
Järjestämistapa:
Opetus virtuaaliluokassa.
Toteutustavat:
Luentosarja
Kohderyhmä:
Saamen kielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskelevat
Esitietovaatimukset:
Saamen kielen perus- ja aineopinnot lähes suoritettuina. Lisäksi suoritettuna kurssi Kirjallisuuden tutkimuksen 

.perusteet
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Saamen kielen (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) perus- ja aineopinnot.
Oppimateriaali:
Opettajan erikseen ilmoittama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot virtuaaliluokassa ja kirjallinen työ
Arviointiasteikko:
1–5
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Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Lisätiedot:
 

683533P: Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tiina Mattanen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee kirjallisuuden tutkimuksen ja kirjallisuusinstituution perusteet sekä osaa tarkastella kirjallisuutta suhteessa 
erilaisiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin. Opiskelija tuntee ja osaa sijoittaa eri yhteyksiin kirjallisuustieteen 
historiallisia kehityslinjoja, teoreettisia suuntia ja tutkimuksen klassikoita. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset 
kirjallisuudentutkimukselliset teoriat, metodit ja käsitteet ja osaa soveltaa näitä kaunokirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy luennoilla kirjallisuudentutkimuksen teoriakenttään ja eri tutkimussuuntauksiin sekä 
kirjallisuudesta käytyyn teoreettiseen keskusteluun. Opiskelija soveltaa tietoja tekstianalyysiharjoituksissa.
Järjestämistapa:
Opetus virtuaaliluokassa.
Toteutustavat:
Luentosarja
Kohderyhmä:
Saamen kielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskelevat
Esitietovaatimukset:
Saamen kielen perus- ja aineopinnot lähes suoritettuina
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Saamen kielen (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Opettajan erikseen ilmoittama materiaali
 
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot virtuaaliluokassa, harjoitustehtävät ja tentti
Arviointiasteikko:
1–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
 
Lisätiedot:
 

683535P: Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tiina Mattanen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi sekä koltan-, inarin-, tai pohjoissaame
Ajoitus:
1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy saamelaisen kirjallisuuden eri lajityyppeihin, kuten proosaan, lyriikkaan ja lasten ja nuorten 
kirjallisuuteen ja näiden historiaan. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää saamelaisen 
kirjallisuuden erityispiirteitä, eri aikakausia, tyylisuuntia ja lajeja ja osaa analysoida eri lajityyppejä 
kirjallisuudentutkimuksen menetelmin.
Sisältö:
Luennot saamelaisen kirjallisuuden lajityypeistä, joista opiskelija valitsee omaan työhönsä yhden ja laatii siitä 
kirjallisuusanalyysin.
Järjestämistapa:
Opetus virtuaaliluokassa.
Toteutustavat:
Luennot ja kielittäin eriytetyt harjoitusryhmät
Kohderyhmä:
Saamen kielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskelevat
Esitietovaatimukset:
Saamen kielen perus- ja aineopinnot lähes suoritettuina. Lisäksi suoritettuina kurssit Kirjallisuuden tutkimuksen 

 ja .perusteet Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Saamen kielen (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) perus- ja aineopinnot.
Oppimateriaali:
Opettajan erikseen ilmoittama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot virtuaaliluokassa, harjoitusryhmissä työskentely ja kirjallisuusanalyysi
Arviointiasteikko:
1–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

683536P: Saamen kielten kertomaperinne, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tiina Mattanen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi sekä koltan-, inarin-, tai pohjoissaame
Ajoitus:
2. periodi
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen kertomaperinteen tunnuspiirteet ja tyylikeinot sekä 
sen, mitkä tyylikeinot ovat siirtyneet suullisesta kertomaperinteestä kirjallisuuteen. Opiskelija osaa operoida 
kertomaperinteeseen liittyvillä käsitteillä.
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Sisältö:
Suullisen ja kirjallisen kertomaperinteen tunnuspiirteet ja tyylikeinot (esim.dramaattinen preesens ja 
koloratiivikonstruktio. Kertomaperinteen käsitteistö ja niillä operointi.
Järjestämistapa:
Opetus virtuaaliluokassa
Toteutustavat:
Luennot ja kielittäin eriytetyt harjoitusryhmät
Kohderyhmä:
Saamen kielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskelevat
Esitietovaatimukset:
Saamen kielen perus- ja aineopinnot lähes suoritettuina. Lisäksi suoritettuina kurssit Kirjallisuuden tutkimuksen 
perusteet, Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen ja Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Saamen kielen (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) perus- ja aineopinnot.
Oppimateriaali:
Opettajan erikseen ilmoittama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot virtuaaliluokassa, harjoitusryhmissä työskentely sekä harjoitustyö(t)
Arviointiasteikko:
1–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori
Lisätiedot:
 

683537P: Saamenkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2020 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tiina Mattanen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi sekä koltan-, inarin-, tai pohjoissaame
Ajoitus:
2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy kaunokirjallisuuteen opetuksen kohteena ja osana opetusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija 
hahmottaa lasten- ja nuortenkirjallisuuden yhteyden saamelaiseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen ja 
ymmärtää, kuinka kirjallisuus tukee lapsen kielellistä kasvamista ja oppimisprosessia.
Sisältö:
Opiskelija perehtyy luennoilla lasten- ja nuortenkirjallisuuteen opetuksen kohteena ja osana opetusta.
Harjoitustehtävässä opiskelija soveltaa oppimiaan tietoja ja suunnittelee aiheeseen sopivan opetuskokonaisuuden.
Järjestämistapa:
Luennot virtuaaliluokassa
Toteutustavat:
Luennot ja kielittäin eriytetyt harjoitusryhmät
Kohderyhmä:
Saamen kielen opiskelijat, eritoten opettajaksi opiskelevat
Esitietovaatimukset:
Saamen kielen perus- ja aineopinnot lähes suoritettuina. Lisäksi suoritettuina kurssit Kirjallisuuden tutkimuksen 
perusteet, Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen, Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit ja Saamen kielten 
kertomaperinne.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Saamen kielen (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
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Opettajan erikseen ilmoittama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luennot, harjoitusryhmissä työskentely sekä harjoitustyö(t)
Arviointiasteikko:
1–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori


