
RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ – VUOSILUOKKA 6 

 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 

 

Vuosiluokilla 3-6 Vuosiluokilla 3-6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: 

yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä. 

 

Ruotsin B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. 

Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. 

Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja 

draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa 

käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun 

ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän 

yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella 

kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon 

kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä 

oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville 

tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. 

Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä 

oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää 

esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

 



Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa 

opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten 

opettaja käyttää vieraan kielen B1-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä.  Opinnoissa edistymisen kannalta on 

keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin, myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin, ja että arviointi kohdistuu 

kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu 

Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.  

 

Laaja-alainen osaaminen ruotsin B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

Laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä tietoja, taitoja, arvoja, asenteita sekä tahdon muodostamaa kokonaisuutta tavoitellaan 

ruotsin oppiaineessa, kuten muissakin oppiaineissa, yleisen perustetekstin mukaisesti. Tässä paikallisessa tarkennuksessa 

pohditaan yhteyttä laaja-alaiseen osaamiseen nimenomaan ruotsin oppiaineen näkökulmasta.   

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Kannustetaan aktiiviseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Ohjataan hyödyntämään teknologiaa ja muita apuvälineitä. 

Tuetaan oppilaiden omien kielenoppimisstrategioiden kehittymistä.  

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

Kulttuurin opiskelu on keskeinen osa kielen opiskelua. Opitaan arvostamaan sekä omaa että muita kulttuureita, kohdekielen 

erityispiirteitä ja kulttuuriperintöä. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen.  

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Käsitellään niin omaan kuin toistenkin terveyteen ja hyvinvointiin sekä turvallisuuteen liikenteessä ja vaaratilanteissa 

toimimiseen liittyviä teemoja. Harjoitellaan arjen ja ajankäytön hallintaa oman opiskelun aikataulutuksessa. Ohjataan 

eettiseen kuluttamiseen, säästäväisyyteen ja kohtuullisuuteen. 

 

L4 Monilukutaito 

Tulkitaan, tuotetaan, muokataan ja arvotetaan erilaisia tekstejä eri ympäristöissä ja monin eri tavoin. Käytetään hyväksi niin 

painettua kuin digitaalisia materiaaleja ja oppimisympäristöjä. Ohjataan oppilasta kehittämään kriittistä ajatteluaan, 

oppimaan oppimistaan sekä arvostamaan kulttuurista monimuotoisuutta. 

 

 



 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: 

Hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa kielten opetuksessa asioiden harjoitteluun, tiedon etsimiseen, osaamisen 

dokumentointiin ja viestintään.  

  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys: 

Opitaan huomaamaan vuorovaikutustaitojen sekä kielitaidon merkitystä työelämässä. Oppilaita opastetaan ottamaan selvää 

opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista sekä kielitaidon tarpeellisuudesta niissä. Verkostoidutaan 

mahdollisuuksien mukaan sekä Suomessa että ulkomailla. 

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: 

Oppilas oppii ikä- ja kielitaitotasonsa mukaisesti neuvottelemaan, sovittelemaan ja ratkaisemaan ristiriitatilanteita sekä 

ilmaisemaan näkemyksensä ja mielipiteensä rakentavasti myös vieraalla kielellä. Vaikuttamisen ja vastuullisuuden 

teemojen kautta tuetaan oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta sekä rohkaistumista vastuulliseen toimintaan. Kielen 

opiskelussa oppilas osallistuu ikätasonsa mukaisesti oman opiskelun, oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

arviointiin.  

 

 

Ruotsin B1-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tarkastellaan ja verrataan opiskeltavan kielen ja 

entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutustutaan kielen levinneisyysalueeseen. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä opiskeltavan kielen 

taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sanastoa ja 

rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan 

vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. 

Opetellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia 

kirjoitusmerkkejä. 



Vuosiluokka 6 - ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Arviointi 

 Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

    

6 T1 auttaa oppilasta 

jäsentämään 

käsitystään kaikkien 

osaamiensa kielten 

keskeisestä suhteesta 

 

S1  S1 Tarkastellaan ja verrataan ruotsin ja 

entuudestaan tuttujen kielten, kuten 

suomen, tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja 

eroja esimerkiksi lainasanojen kautta 

sekä opiskeltavien aihepiirien sanoja 

käyttäen. Käydään läpi eri kielikunnat. 

 

 

L1-L7 Kielten 

keskinäissuhteisen 

hahmottaminen 

 

Ruotsin kielen aseman 

ja merkityksen 

tunteminen Suomessa 

 

Toiminta 

opiskelutilanteessa, 

oman osaamisen 

arviointi 

 T2 auttaa oppilasta 

hahmottamaan 

opiskeltavan kielen 

asemaa maailmassa ja 

sen levinneisyyttä 

 

S1 S1 Tutustutaan kielen 

levinneisyysalueeseen Poholassa ja 

ruotsin asemaan ja sen merkitykseen 

toisena kansalliskielenä Suomessa. 

L1-L7  

 Kielenopiskelutaidot      

 T3 ohjata oppilasta 

harjaannuttamaan 

viestinällisiä taitojaan 

sallivassa 

opiskeluilmapiirissä 

S2 S2 Asetetaan oppimistavoitteita yhdessä 

oppilaan kanssa, jotta hän voi ottaa 

enemmän vastuuta omasta 

oppimisestaan. Oppilas myös arvioi 

omaa oppimistaan itsearvioinnin kautta.  

L1-L7  



sekä ottamaan 

vastuuta opiskelustaan 

ja arvioimaan 

opiskeluaan 

 

 T4 rohkaista oppilasta 

näkemään 

opiskeltavan kielen 

taito tärkeänä osana 

elinikäistä oppimista ja 

oman kielivarannon 

karttumista ja 

rohkaistua löytämään 

ja hyödyntämään 

kohdekielisiä aineistoja 

myös koulun 

ulkopuolella 

 

S2 S2 Selvitetään, missä opiskeltavan 

kielen taitoa tarvitaan (esim. 

jatko-opinnot, työelämä) ja missä sitä voi 

käyttää (esim. matkailu, harrastukset, 

ystävät, virastot). 

L1-L7 Ruotsin kiielen 

käyttöaluiden ja 

-mahdollisuuksien 

tunnistaminen omassa 

elämässä 

 Kehittyvä kielitaito, 

taito toimia 

vuorovaikutuksessa 

    

 T5 ohjata oppilasta 

harjoittelemaan 

erilaisia, erityisesti 

suullisia 

viestintätilanteita 

S3 S3 Harjoitellaan erilaisia nykyhetkessä 

tapahtuvia vuorovaikutustilanteita niihin 

liittyvine sanastoineen ja rakenteineen 

kuten kohtelias tervehtiminen, itsensä 

esitteleminen ja itsestä ja perheestä 

kertominen sekä vastavuoroisesti 

kysymään toiselta vastaavat asiat. 

Harjoitellaan pienimuotosia 

asiointidialogeja kuten 

kauppa/kioskiostokset sanastoineen. 

L1-L7 Vuorovaikutus 

erilaisissa tilanteissa 



Opetellaan tunnistamaan opskeltavan 

kielen foneettisen tarkekirjoituksen 

merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia 

kirjoitusmerkkejä. 

 T6 rohkaista oppilasta 

käyttämään viestinsä 

perille saamiseksi 

monenlaisia, myös 

ei-kielellisiä keinoja ja 

pyytämään 

tarvittaessa toistoa ja 

hidastusta 

S3 S3 Harjoitellaaan erilaisia tapoja ilmaista 

itseään myös ei-kielellisesti keskeisen 

sanaston lisäksi. 

L1-L7 Viestintästrategioiden 

käyttö 

 T7 ohjata oppilasta 

harjoittelemaan 

erilaisia 

kohteliaisuuden 

ilmauksia 

S3 S3 Harjoitellaan kielen mukaisia 

kohteliaita tapoja ja fraaseja esimerkiksi 

tervehdittäessä, tutustuttaessa, 

asioidessa ja toivotuksissa. 

L1-L7 Viestinnän 

kulttuurinen sopivuus 

 Kehittyvä kielitaito, 

taito tulkita tekstejä 

    

 T8 rohkaista oppilasta 

ottamaan selvää 

tilanneyhteyden avulla 

helposti 

ennakoitavasta ja 

ikätasolleen sopivasta 

puheesta tai 

kirjoitetusta tekstistä 

S3 S3 Harjoitellaan ainakin mainittuihin 

aihepiireihin liittyvien tekstien avulla 

kuuntelua, lukemista ja tekstien tulkintaa 

esimerkiksi kääntämällä.  Samalla 

harjoitellaan keskeisiä sanastoja ja 

nykyhetken rakenteita eri sanaluokkien 

osalta sekä lyhyiden fraasien ja väite-ja 

kysymyslauseiden kautta. 

L1-L7 Tekstien tulkintataidot 

 Kehittyvä kielitaito, 

taito tuottaa tekstejä 

    

 T9 tarjota oppilaalle 

runsaasti tilaisuuksia 

S3 S3 Opetellaan ilmaisemaan itseään 

nykyhetkessä harjoiteltujen sanastojen, 

L1-L7 Tekstien 

tuottamistaidot 



harjoitella ikätasolle 

sopivaa hyvin 

pienimuotoista 

puhumista ja 

kirjoittamista 

fraasien ja rakenteiden avulla niin 

suullisesti kuin kirjallisestikin. 

 

 

Vieraan kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 

arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

 

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan 

osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

   

T1 Auttaa oppilasta 

jäsentämään käsitystään 

kaikkien osaamiensa kielten 

keskinäisistä suhteista  

S1 Kielten keskinäissuhteiden 

hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin 

hänen osaamansa ja opiskelemansa 

kielet kuuluvat. 

T2 tutustuttaa oppilas suomen 

ja ruotsin asemaan 

kansalliskielinä sekä ruotsin 

kielen vaikutukseen suomen 

kieleen 

S1 Ruotsin kielen aseman ja 

merkityksen tunteminen 

Suomessa 

Oppilas osaa nimetä syitä, joiden vuoksi 

Suomessa käytetään ruotsia ja mainita 

ruotsista suomeen lainautuneita sanoja. 

Kielenopiskelutaidot    

T3 ohjata oppilasta 

harjaannuttamaan 

viestinnällisiä taitojaan 

sallivassa opiskeluilmapiirissä 

ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

käyttäen sekä ottamaan 

S2 Toiminta opiskelutilanteessa Oppilas harjaannuttaa ruotsin taitoaan 

ryhmässä myös tieto- ja 

viestintäteknologiaa käyttäen, huolehtii 

kotitehtävistään sekä osallistuu ryhmän 

työskentelyyn myönteisellä tavalla. 

Oppilas osaa arvioida ruotsin taitonsa 



vastuuta opiskelustaan ja 

arvioimaan osaamistaan 

kehittymistä suhteellisen realistisesti. 

T4 rohkaista oppilaita 

näkemään ruotsin taito 

tärkeänä osana elinikäistä 

oppimista ja oman 

kielivarannon karttumista ja 

rohkaista ruotsinkielisten 

oppimisympäristöjen 

löytämiseen ja 

hyödyntämiseen myös koulun 

ulkopuolella  

S2 Ruotsin kielen käyttöalueiden 

ja –mahdollisuuksien 

tunnistaminen omassa 

elämässä 

Oppilas osaa mainita joitakin ruotsin 

kielen käyttöalueita ja -mahdollisuuksia. 

Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso: A1.2 

T5 ohjata oppilasta 

harjoittelemaan erilaisia, 

erityisesti suullisia 

viestintätilanteita 

S3 Vuorovaikutus erilaisissa 

tilanteissa 

Oppilas selviytyy satunnaisesti 

yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista 

viestintätilanteista tukeutuen vielä 

enimmäkseen viestintäkumppaniin.   

T6 rohkaista oppilasta 

käyttämään viestinsä perille 

saamiseksi monenlaisia, myös 

ei-kielellisiä keinoja ja 

pyytämään tarvittaessa toistoa 

ja hidastusta 

S3 Viestintästrategioiden käyttö Oppilas tukeutuu viestinnässään 

kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja 

ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon 

apukeinoja ja osaa pyytää toistamista tai 

hidastamista. 

T7 ohjata oppilasta 

harjoittelemaan erilaisia 

kohteliaisuuden ilmauksia 

S3 Viestinnän kulttuurinen 

sopivuus 

Oppilas osaa käyttää muutamia kaikkein 

yleisimpiä kielelle ominaisia 

kohteliaisuuden ilmauksia 

rutiininomaisissa sosiaalisissa 

kontakteissa.  

Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita tekstejä 

  Taitotaso A1.2 



T8 rohkaista oppilasta 

ottamaan selvää 

tilanneyhteyden avulla 

helposti ennakoitavasta ja 

ikätasolleen sopivasta 

puheesta tai kirjoitetusta 

tekstistä 

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuttua 

sanastoa ja ilmaisuja sisältävää 

muutaman sanan mittaista kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta puhetta. Oppilas 

tunnistaa tekstistä yksittäisiä tietoja. 

Kehittyvä kielitaito, taito 

tuottaa tekstejä 

  Taitotaso A1.1 

T9 tarjota oppilaalle runsaasti 

tilaisuuksia harjoitella 

ikätasolle sopivaa hyvin 

pienimuotoista puhumista ja 

kirjoittamista 

S3 Tekstien tuottamistaidot Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa 

hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja 

sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja. 

Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja 

ilmauksia ymmärrettävästi. Oppilas 

osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja 

sanontoja. 

  


