
1

Opasraportti

HuTK - Saamen kieli vieraana kielenä 2009-2011 (2009 
- 2011)

Saamen kieli vieraana kielenä

Osoite: Giellagas-instituutti/Saamen kieli vieraana kielenä, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto 
Puhelin: amanuenssi 08-553 3486, lehtori 08-553 3490 
Faksi: 08-553 3451 
Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi 
www-sivut: http://www.oulu.fi/giellagas

 Katsaus oppiaineeseen
Saamen kieli vieraana kielenä -oppiaineessa on mahdollista suorittaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. 
Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito pohjoissaamen kielessä. Perusopinnot 
eivät edellytä aiempia saamen kielen opintoja.

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen 
Saamen kieli vieraana kielenä -perusopinnot (25 op) kuuluvat pakollisena sivuaineena niille saamelaisen kulttuurin 
pääaineopiskelijoille, joille saamen kieli on vieras kieli. 
Saame vieraana kielenä perus- ja aineopinnot (60 op) on vapaa sivuaine kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille. Se on 
sopiva sivuaine esimerkiksi suomen kielen, vieraiden kielten, historian ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille kuten 
myös luokanopettajaksi opiskeleville. Lisäksi ne opiskelijat, jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet saamen kielen 
alkeis- ja jatkokurssin, voivat laajentaa saamen kielen opintojaan sivuaineeksi. 
Saamen kielen pääaineopiskelijat, joiden äidinkieli ei ole saame ja jotka eivät hallitse saamea äidinkielisten tavoin, 
suorittavat saame vieraana kielenä perus- ja aineopinnot (soveltuvin osin) arvosanalla 3 saamen kielen (äidinkielenä) 
pääaineopintojensa yhteydessä. 
Saamen kielen (äidinkielenä) perusopinnot 25 op tai noutopöytäopinnot 25 op on pakollinen sivuaine niille 
saamelaisen kulttuurin opiskelijoille, jotka hallitsevat saamen kielen äidinkielenä tai äidinkielisen tavoin tai jotka ovat 
suorittaneet lukion saame äidinkielenä -oppimäärän tai joille saamen kieli on toinen kieli. 
Saamelaisen kulttuurin opiskelija voi suorittaa pakolliset saamen kielen sivuaineopinnot myös noutopöytäopintoina 
(25 op). Noutopöytä voi sisältää saamen kielen perusopintoja ja/tai saamen kieli vieraana kielenä aineopintoja. 
Noutopöydän sisältö sovitaan yhdessä saamen kielen opettajan kanssa heti syyslukukauden alussa ja se kootaan 
opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Jos opiskelija valitsee saamen kielen noutopöytäopintoihinsa kurssin Äänneoppi (5 
op), tulee hänen lisäksi suorittaa saamen kielen kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva kurssi Fonetiikan perusteet (3 op).

Opintoneuvonta 
Opintoneuvontaa antavat instituutin saamen kielen lehtorit.

Opintojaksot

Perusopinnot 25 op

Tavoitteet: 
Opiskelija hallitsee pohjoissaamen peruskieliopin ja -sanaston ja hän kykenee lukemaan erilaisia tekstejä saameksi. 
Perusopintojen aikana opiskelija saavuttaa sujuvan suullisen ja kirjallisen saamen kielen taidon ja pystyy seuraamaan 
saamenkielistä opetusta.

683400P Saamen kielen alkeiskurssi 5 op 
683401P Saamen kielen jatkokurssi 5 op 
683402P Saamen kielen kirjallinen käyttö I 5 op 

http://www.oulu.fi/giellagas
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683403P Saamen kielen suullinen käyttö I 5 op 
683432P Saamen kielen kirjallinen käyttö II 5 op

Aineopinnot 35 op

Tavoitteet: 
Opiskelija syventää saamen kielen suullista ja kirjallista käyttöään ja taitojaan. Hän hallitsee saamen kielen 
sananmuodostuksen, morfologian ja syntaksin pääperiaatteet. Opiskelija osaa analysoida ja vertailla saamen ja 
suomen kielen eroja ja yhtäläisyyksiä. Hän tuntee myös keskeistä saamelaista suullista ja kirjallista 
kaunokirjallisuutta. Opiskelija laatii itselleen digitaalisen sanalistan.

683468A Äänneoppi 5 op 
683469A Morfologia ja sananmuodostusoppi 5 op 
683470A Lauseopin perusteet 5 op 
683471A Saamelainen kirjallisuus 5 op 
683472A Kääntäminen 5 op 
683473A Saamen kielen suullinen käyttö II 5 op 
683474A Tieteellinen kielenkäyttö 5 op

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

683472A: Kääntäminen, 5 op
683470A: Lauseopin perusteet, 5 op
683469A: Morfologia ja sananmuodostusoppi, 5 op
683471A: Saamelainen kirjallisuus, 5 op
683400P: Saamen kielen alkeiskurssi, 5 op
683401P: Saamen kielen jatkokurssi, 5 op
683402P: Saamen kielen kirjallinen käyttö I, 5 op
683432P: Saamen kielen kirjallinen käyttö II, 5 op
683403P: Saamen kielen suullinen käyttö I, 5 op
683473A: Saamen kielen suullinen käyttö II, 5 op
683474A: Tieteellinen kielenkäyttö, 5 op
683468A: Äänneoppi, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

683472A: Kääntäminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame
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Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame.
Ajoitus:
4.-5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kääntää eri tekstilajeja suomesta saameen ja osaa analysoida ja vertailla saamen ja suomen 
kielen kirjallisen kielenkäytön eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija täydentää aloittamaansa sanalistaa ja laajentaa 
aktiivisesti sanavarastoaan.
Sisältö:
Käännösharjoituksia (painopiste asiateksteissä) itsenäisesti ja ryhmässä. Aktiivista tuntiosallistumista ja 
henkilökohtaisen sanalistan aktiivista täydentämistä.
Toteutustavat:
Luennot ja käännösharjoitukset.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Äänneopin, morfologian ja sananmuodostusopin ja lauseopin kurssit tulee olla suoritettuina ennen kurssille 
osallistumista.
Oppimateriaali:
Vest, Jovnna-Ánde 2005: Sámi synonymat; Nielsen, Konrad: Lappisk ordbok I-V; Luennoilla jaettava materiaali.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitukset ja kurssityö.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Lehtori.

683470A: Lauseopin perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame
Ajoitus:
3.-4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kuvata ja analysoida pohjoissaamen lauseenjäsennystä, lauseenmuodostusta ja lauserakennetta. 
Hän osaa verrata saamen ja suomen kielen lauserakenteiden eroja ja yhtäläisyyksiä ja ottaa ne huomioon 
omassa kielenkäytössään.
Sisältö:
Pohjoissaamen lauseopin perusperiaatteet, lauseanalyysiharjoituksia, saamen ja naapurikielten kontrastiivista 
vertailua ja analyysia.
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopinnot suoritettuina.
Oppimateriaali:
Bergsland, Knut 1961: Samisk grammatik med øvelsesstykker; muu luennoilla jaettava materiaali.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitukset ja tentti

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+683472A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+683470A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Lehtori

683469A: Morfologia ja sananmuodostusoppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

683471A: Saamelainen kirjallisuus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame.
Ajoitus:
3.-4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee saamelaisen kirjoittamattoman ja kirjoitetun kaunokirjallisuuden historiaa, kehitystä, suuntauksia, 
lajeja, kirjallisuuden keskeisiä edustajia ja teosten tyylipiirteitä. Opiskelija osaa käyttää kirjallisuuden 
peruskäsitteitä ja analysoida kaunokirjallisia tekstejä.
Sisältö:
Luennot 2 op ja analyysiharjoitukset 3 op.
Toteutustavat:
Luennot, analyysiharjoituksia ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen.
Kohderyhmä:
Yhteinen kurssi saamea äidinkielenä ja vieraana kielenä opiskeleville.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopinnot suoritettuina.
Oppimateriaali:
Kirjallisuusteoria: 
Harald Gaski, Vuokko Hirvonen, Ellen Näkkäläjärvi 1992: Girjjálašvuo#a tearpmat; Gaski, Harald 1998: #álagovat, 
Sámi girjjálašvuo#ahistorjá; Gaski, Harald 2008: Luottat bálgat jahkeduhátmolsumis, O##aset sámi 
girjjálašvuohta; Gaski, Harald 2006: Sámi #állit, 25 sámi #áppa- ja fágagirjjálaš sátneduojára. 
Analyysiharjoitukset: 
Fjellner: Beaivvi bártni soag#u jiehtanasaid máilmmis; Olaus Sirma: Guldnasaš ja Moarsi fávrrot; Jalvi, Pedar 
1992: Sátnedáidu, s. 23-46; Larsen, Anders 1992: Beaive-álgu. Sátnedáidu; Paltto, Kirsti 1989: Guovtteoaivvat 
nisu; Turi, Johan 1987: Muitalus sámiid birra, 11- 135, 181-188; Lukkari, Rauni Magga 1991: Mu gonagasa 
gollebiktasat; Valkeapää, Nils Aslak 1989: Beaivi Áh#ážan; Saba, Isak: Sámisoga lávlla. - Giellavealgu; Utsi, 
Paulus 1980: Giela gielain; Somby, Marry A. 1976: Ámmul ja alit oarbmealli; Vuolab, Kerttu 1990: #eppari 
#áráhus.
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Analyysiharjoitukset ja lLuentotentti tai essee tai luentopäiväkirja.
Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+683471A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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0-5
Vastuuhenkilö:
Lehtori.

683400P: Saamen kielen alkeiskurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683400P Saamen kielen alkeiskurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame ja suomi.
Ajoitus:
1. vuosi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee saamen ydinkieliopin ja perussanastoa. Hän lukee helppoja tekstejä, osaa keskustella 
helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä kirjoitelmia.
Sisältö:
Erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullunymmärtämiseen liittyviä harjoituksia.
Toteutustavat:
Luennot, kielistudio- ja muut harjoitukset ja omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen.
Oppimateriaali:
Aikio, Ante: Pohjoissaamen alkeiskurssi, opetusmoniste; Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 1-4. 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja harjoitukset.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Lehtori.

683401P: Saamen kielen jatkokurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683401P Saamen kielen jatkokurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame ja suomi.
Ajoitus:
1. vuosi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+683400P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee saamen kielen keskeisen kieliopin ja laajan perussanavaraston. Hän osaa lukea erityyppisiä 
tekstejä (esim. helppoa asiatekstiä, satuja ja kertomuksia) ja osaa keskustella niiden pohjalta. Opiskelija kehittää 
kurssin aikana myös kirjallista kielenkäyttöään.
Sisältö:
Erilaisia luku-, kirjoitus-, kielistudio- ja keskusteluharjoituksia, kielioppia ja tekstinymmärtämisharjoituksia.
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
683400P Saamen kielen alkeiskurssi suoritettuna.
Oppimateriaali:
Aikio, Ante: Pohjoissaamen jatkokurssi, opetusmoniste; Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 1-4.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento- tai kotitentti, harjoitukset.
Arviointiasteikko:
0#5.
Vastuuhenkilö:
Lehtori.

683402P: Saamen kielen kirjallinen käyttö I, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame.
Ajoitus:
2. vuosi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija palauttaa mieleen alkeis- ja jatkokurssilla oppimansa asiat ja soveltaa niitä kirjallisiin töihinsä. Opiskelija 
osaa lukea vaativampia tekstilajeja saameksi ja osaa kirjoittaa ja keskustella saameksi niiden pohjalta. Opiskelija 
osaa hakea itsenäisesti tietoa saamenkielisistä lähteistä. Hän tuntee myös saamen kielen sananmuodostusopin 
perusperiaatteita.
Sisältö:
Luku- ja tekstinymmärtämisharjoituksia ja kielioppia. Opiskelija kirjoittaa kurssin aikana saameksi mm. referaatteja 
ja esseitä, jotka käsitellään seminaareissa. Kielen kirjallisen käytön tukena on myös suullisia harjoituksia.
Toteutustavat:
Luennot, kirjallisia ja suullisia harjoituksia ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
683400P Saamen kielen alkeiskurssi ja 683401P Saamen kielen jatkokurssi suoritettuina.
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen seminaarityöskentely, harjoitukset ja kurssityö.
Arviointiasteikko:
0#5.
Vastuuhenkilö:
Lehtori.

683432P: Saamen kielen kirjallinen käyttö II, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+683401P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Minna Rasmus

Opintokohteen kielet: saame

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame.
Ajoitus:
3. vuosi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija lukee vaativaa saamenkielistä asiaproosaa ja kaunokirjallisuutta ja osaa kirjoittaa erityyppisiä vaativia 
saamenkielisiä tekstejä. Opiskelija tuntee pohjoissaamen vanhempien ortografioiden pääpiirteet ja niiden 
yhteyden nykyortografiaan. Opiskelija pystyy lukemaan vanhemmilla ortografioilla kirjoitettua kirjallisuutta ja 
käyttämään sitä hyödykseen.
Sisältö:
Opiskelija kirjoittaa lukemiensa teosten pohjalta erilaisia kirjallisia töitä esim. referaatteja ja esseitä, joita 
käsitellään seminaareissa. Kurssin aikana opiskelijalla on myös mahdollisuus perehtyä saamenkieliseen 
lähdeaineistoon ja kirjallisuuteen, joka koskee hänen omaa tutkimusaihettaan ja kirjoittaa niiden pohjalta esim. 
referaatteja. Opiskelija oppii käyttämään mm. Nielsenin ortografiaa käyttäviä teksti- ja sanakirjalähteitä ja muita 
vanhoilla ortografioilla kirjoitettuja tekstejä.
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
683402P Saamen kielen kirjallinen käyttö I suoritettuna.
Oppimateriaali:
Solbakk, Aage 1997: Sámi #állingiela historjá, s. 49-75; muu luennoilla jaettava materiaali.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen seminaarityöskentely, harjoitukset ja kurssityö.
Arviointiasteikko:
0#5.
Vastuuhenkilö:
Lehtori.

683403P: Saamen kielen suullinen käyttö I, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683403P Käytännön saamen kieli 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame.
Ajoitus:
2. vuosi.
Osaamistavoitteet:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+683432P-02&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Opiskelija osaa keskustella saamen kielellä. Hän osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa teoreettista tietoa 
suulliseen kielenkäyttöön ja kehittää sanavarastoaan. Opiskelija käyttää kirjallisia töitä suullisten harjoitusten 
apuna.
Sisältö:
Eri teemojen ympärille rakennettuja ohjattuja keskusteluharjoituksia ja lyhyitä, valmisteltuja suullisia esityksiä eri 
aiheista. Painopiste on arki- ja työelämään liittyvässä kielenkäytössä. Keskusteluharjoituksiin valmistaudutaan 
etukäteen mm. kokoamalla käsiteltävien aihepiirien sanastoa. Kirjallisia harjoituksia käytetään suullisten 
harjoitusten tukena.
Toteutustavat:
Luennot ja suulliset harjoitukset.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
683402P Saamen kielen kirjallinen käyttö I suoritettuna.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Suullinen tentti ja keskusteluharjoitukset.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Lehtori.

683473A: Saamen kielen suullinen käyttö II, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame.
Ajoitus:
4.-5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija kehittää ja syventää saamen kielen suullista taitoaan ja kykenee käyttämään saamen kieltä 
erityyppisissä tilanteissa. Opiskelija osaa keskustella ja esittää asioita saameksi tieteenalastaan.
Sisältö:
Monipuolisia suullisia harjoituksia ja opetus- ja keskustelutuokioita eri aihealueilta sekä virallisissa että 
epävirallisissa viestintätilanteissa.
Toteutustavat:
Luennot ja suulliset harjoitukset.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Äänneopin, morfologian ja sananmuodostusopin ja lauseopin kurssit tulee olla suoritettuina ennen kurssille 
osallistumista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitukset ja suullinen tentti.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Lehtori.

683474A: Tieteellinen kielenkäyttö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame.
Ajoitus:
5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee saamen kielen tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteita ja osaa soveltaa niitä kirjallisiin 
töihinsä. Opiskelija käyttää tieteellistä kieltä myös suullisesti. Opiskelija osaa analysoida ja vertailla saamen ja 
suomen kielen tieteellisen kielen eroja ja yhtäläisyyksiä ja osaa soveltaa tätä tietoa saamenkielisessä 
tieteellisessä kirjoittamisessa.
Sisältö:
Erilaisia saamenkielisiä kirjallisia töitä (esim. referaatteja ja esseitä). Suullisia harjoituksia kirjallisten töiden 
tukena. Opiskelija voi hyödyntää oman tutkimusaiheensa ja -alansa tieteellistä aineistoa ja kirjallisuutta kurssilla. 
Sanalistan aktiivista täydentämistä.
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Muut aineopinnot tulee olla suoritettuina.
Oppimateriaali:
Vuolab-Lohi, Káre 2004: Giellagáhttenrávvagat. Logaldatmá#ggus. Sámi Allskuvla. Guovdageaidnu. (soveltuvin 
osin); #állinrávagirji 2003: www.skolenettet.no/nyUpload/ Samisk % 20l%C3%A6ringsnett/ Dokumenter
/callinravvagat.pdf (soveltuvin osin); #állinrávvagat: www.sami.uit.no/aigecala/callinravvagat.html (soveltuvin 
osin); Merja Kinnunen ja Olli Löytty 2002: Tieteellinen kirjoittaminen; Hurtta, Heikki - Peltola, Tapio 1997: 
Tutkielmantekijän opas.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja essee.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Lehtori.

683468A: Äänneoppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame
Ajoitus:
3.-4. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa pohjoissaamen itä- ja länsimurteiden sanafonologian sekä morfofonologian ja lausefonologian 
pääpiirteet. Opiskelija transkriboi kirjakielistä tekstiä murteiden fonologian mukaisesti. Opiskelija tuntee äänneopin 
keskeisen terminologian ja osaa soveltaa sitä kurssin sisältöön.
Sisältö:
Perehtyminen eri murteiden äännejärjestelmiin ja niiden systemaattisiin eroavuuksiin sekä kirjoitetun kielen 
transkriboimista fonologisesti. Painopiste murteiden välillä voi vaihdella opiskelijan kielitaustan mukaan.
Toteutustavat:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+683474A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Luennot, harjoitukset ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen.
Kohderyhmä:
Yhteinen kurssi saamea äidinkielenä ja vieraana kielenä opiskeleville.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopinnot suoritettuina.
Oppimateriaali:
Sammallahti, Pekka: Jietnadatoahpa vuo##okursa; Sammallahti, Pekka 2007: Gielladutkama terminologiija.
 
Kirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai essee ja harjoitukset.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Professori ja lehtori.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+683468A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae

