
RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ – VUOSILUOKAT 7-9 

 

 

Kielten opiskelu 

Kieli on oppimisen ja ajattelun perusta. Kielikasvatus kuuluu kaikille opettajille ja tukee oppilaan kasvua. Kielen oppimisessa 

pyritään innostamaan kielten opiskeluun ja huomiomaan muita ympärillä olevia kieliä. 

Aktiivinen toimija on oppilas itse. Hän osaa asettaa tavoitteita omalle oppimiselleen ja pysyy ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti 

sekä yhdessä muiden oppijoiden kanssa. Osallistamalla oppijoita luodaan perusta oppimisen luovuudelle ja ilolle. Mahdollisuuksien 

mukaan käytetään myös viestintäteknologiaa, jonka avulla voidaan harjoitella mahdollisimman aitoja viestintätilanteita. 

Kielten opiskelu vahvistaa oppilaan itsetuntoa ihmisenä, oppijana ja kielenkäyttäjänä sekä ohjaa ottamaan vastuuta luovasti omasta 

oppimisestaan ja kannustaa pitkäjänteisen työn tekemiseen. 

 

 

KIELIKASVATUS 

 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompetenssi kehittyy kotona, 

koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista. Koulun 

kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista 

käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen 

käytänteistä, käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät 

eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja 

hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. 

Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien monikerroksisuutta. Myös 

vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä 

hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä 

oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. 

 

 

TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET  

 

Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. Näistä on toinen kotimainen kieli (ruotsi 

tai suomi) ja toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli. Pitkiä oppimääriä ovat A-oppimäärät sekä ruotsin ja suomen 



äidinkielenomaiset oppimäärät. Keskipitkiä oppimääriä ovat B1- oppimäärät.  Lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarjota oppilaille 

valinnaisina ja vapaaehtoisina kieliopintoina eripituisia kielten oppimääriä. 

 

Toinen kotimainen kieli -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty kuusi oppimäärää: ruotsin ja suomen pitkä eli A-

oppimäärä, ruotsin ja suomen keskipitkä eli B1-oppimäärä äidinkielenomainen ruotsi ja suomi. 

 

Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, muun vieraan kielen ja saamen pitkät eli A-

oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä eli B1-oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja latinan lyhyet eli B2-oppimäärät.  

Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole kielikohtaista oppimääräkuvausta. Opetuksen 

järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta näiden perusteiden pohjalta. Englantiin on laadittu vain A-

oppimäärä. Jos on tarpeen, voidaan paikallisesti laatia englannin B1- tai B2- oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- 

oppimäärän perusteiden pohjalta. Perusteissa määritelty kehittyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään 

aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii 

opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin. 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opetta ja. 

Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja 

arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa 

on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. 

 

Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus 

kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa 

kieliympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa 

kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita 

tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita 

sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

 

Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. 

Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla 

Pohjoismaita. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista 

ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. 



Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus 

edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät 

tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.  

 

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet 

otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan 

kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan 

hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena 

on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla 

edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin 

liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä 

myös koulun opetuskielellä.  

 

Ruotsin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

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. yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat 

mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 

oppimisympäristöjä, 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. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 

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 ruotsin kieltä 

entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9 



Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin ja arvioinnissa 

otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 

suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. Arviointi on 

monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan 

palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään 

oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, 

joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena.  Päättöarvioinnilla 

määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin 

kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon 

kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. 

Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 

muiden tavoitteiden osalta. 

 

Laaja-alainen osaaminen ruotsin kielessä vuosiluokilla 7-9 

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 7-9 

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista 

kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä 

tekijöistä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin opiskelemiin 

kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa. 

 



S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja 

opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan 

ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen 

erilaisissa tilanteissa. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä valittaessa 

näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen 

toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita 

opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

 

 

 

Vuosiluokka 7 - ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

 Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

    

7 T1 ohjata oppilasta 

tutustumaan pohjoismaiseen 

kieliympäristöön sekä 

Pohjoismaita yhdistäviin 

arvoihin 

 

S1 Tehdään ja raportoidaan havaintoja 

pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, 

Suomen ja Ruotsin kulttuurin 

ominaispiirteistä sekä yhdistävistä 

tekijöistä.  

 

 

 

L1-L7 Pohjoismaisen 

kieliympäristön ja 

arvojen hahmottaminen 

 

 

Kielellinen päättely 

 

Tavoitteiden 

asettaminen, oppimisen 

reflektointi ja yhteistyö 



Elinikäisen 

kielenopiskelun 

valmiuksien 

kehittyminen 

 

 T2 ohjata oppilasta 

havaitsemaan millaisia 

säännönmukaisuuksia ruotsin 

kielessä on, miten samoja 

asioita ilmaistaan muissa 

kielissä sekä käyttämään 

kielitiedon käsitteitä 

oppimisensa tukena 

S1 Havainnoidaan suomenruotsin ja 

ruotsinruotsin eroja ja yhtäläisyyksiä. 

Havainnoidaan ruotsin ja aikaisemmin 

opittujen kielten kuten suomen eroja ja 

yhtäläisyyksiä rakenteissa ja sanastoissa 

tarvittavia kielitieteellisiä termejä käyttäen 

(esim. sanaluokat, lauseenjäsennys, 

aikamuodot) esimerkiksi uutta rakennetta 

ja sanastoa opetellessa. Yritetään 

havainnollistaa johdonmukaisuuksia 

ruotsin kielen rakenteissa ja sanastoissa 

(esim. sanojen taivutus)  

 

 

 

 

 

L1-L7  

 Kielenopiskelutaidot 

 

T3 rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoitteita, 

hyödyntämään monipuolisia 

tapoja oppia kieliä ja 

arvioimaan oppimistaan 

itsenäisesti ja yhteistyössä 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

  

 

Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, 

oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä 

tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota 

vahvistavalla tavalla. Käytetään 

itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn 

ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia 

 

 

L1-L7 

 

 

 

 

 

 



sekä ohjata oppilasta 

myönteiseen 

vuorovaikutukseen jossa 

tärkeintä on viestin 

välittyminen 

 

 

 

T4 kannustaa oppilasta 

huomaamaan mahdollisuuksia 

käyttää ruotsin kieltä omassa 

elämässään ja ohjata oppilasta 

käyttämään ruotsia rohkeasti 

erilaisissa tilanteissa koulussa 

ja koulun ulkopuolella 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

toimintatapoja.Vuorovaikutustilanteissa 

pyritään saamaan viesti perille ja 

huomioimaan toiset. 

 

 

 

 

 

Huomioidaan missä kaikkialla ruotsin kieltä 

tarvitaan ja missä sitä on esillä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1-L7 

 

 

 

 

 Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia vuorovaikutuksessa 

  

 

  

 T5 järjestää oppilaalle 

tilaisuuksia harjoitella eri 

viestintäkanavia käyttäen 

suullista ja kirjallista 

vuorovaikutusta 

S3 Harjoitellaan viestintätilanteita parin 

kanssa ja ryhmissä. Vahvistetaan 

6.luokalla opittuja viestintätilanteita. 

Harjoitellaan toimimaan ja asioimaan 

arkipäiväisissä tilanteissa (esim. koulu, 

ystävät, ravintola, kauppa, posti, hotelli) 

sekä kertomaan ja kysymään tapahtumista 

ja tilanteista kuten säästä  nykyhetkessä ja 

menneessä ajassa (preesens, imperfekti).  

Sisällöt valitaan mahdollisuuksien mukaan 

nuorten kiinnostusten kohteiden mukaan 

painottaen toimimista eri yhteisöissä kuten 

esimerkiksi koulussa ja harrastuksissa.  

L1-L7 Vuorovaikutus 

erilaisissa tilanteissa 

rakenteineen ja 

sanastoineen 



 

 

 T6 tukea oppilasta kielellisten 

viestintästrategioiden käytössä 

S3 Rohkaistaan oppilaita käyttämään opittuja 

sanoja ja fraaseja sekä kokeilemaan 

erilaisia kompensaatioita (esim. 

piirtäminen, osoittaminen, eleet). 

Käytetään apuna mahdollisuuksien 

mukaan teknologiaa monipuolistamaan 

menetelmiä. 

L1-L7 Viestintästrategi-oiden 

käyttö 

 T7 auttaa oppilasta 

laajentamaan kohteliaaseen 

kielenkäyttöön kuuluvien 

ilmauksien tuntemustaan 

S3 Kerrataan aiemmin opittuja kielen mukaisia 

kohteliaita tapoja ja fraaseja sekä 

harjoitellaan lisää kohteliaita ilmauksia, 

joita käytetään esim. asioidessa 

arkipäiväisissä tilanteissa. 

L1-L7 Viestinnän kulttuurillinen 

sopivuus 

 Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita tekstejä 

    

 T8 rohkaista oppilasta 

tulkitsemaan ikätasolleen 

sopivia ja itseään kiinnostavia 

puhuttuja ja kirjoitettuja 

tekstejä 

S3 Harjoitellaan ymmärtämään kuultujen ja 

luettavien tekstien keskeinen sisältö ja 

tunnistamaan rakenteita. Tutustutaan 

monipuolisiin, eri genrejä (kuten esim. 

asiateksti, kaunokirjallisuus, sarjakuvat), 

edustaviin teksteihin esimerkiksi koulusta, 

ystävistä ja harrastuksista niin Suomessa 

kuin Ruotsissakin. 

L1-L7 Tekstien tulkintataidot 

 Kehittyvä kielitaito, taito 

tuottaa tekstejä 

    

 T9 tarjota oppilaalle runsaasti S3 Harjoitellaan aihepiirien sanastoa ja L1-L7 Tekstientuottamistaidot 



tilaisuuksia harjoitella 

pienimuotoista puhumista ja 

kirjoittamista erilaisista aiheista 

kiinnittäen huomiota myös 

ääntämiseen ja tekstin sisällön 

kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin 

rakenteita monipuolisilla harjoituksilla niin 

puhuen ja ääntämistä harjoitellen kuin 

kirjoittaen. Kirjoitetaan muutamia lyhyitä 

arkipäiväisiä tekstejä, kuten esim. 

sähköpostiviesti tai postikortti. 

rakenteineen ja 

sanastoineen ja kiellelle 

tyypillisinä ilmauksineen 

 

 

 

Vuosiluokka 8 - ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

 Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

    

8 T1 ohjata oppilasta 

tutustumaan pohjoismaiseen 

kieliympäristöön sekä 

Pohjoismaita yhdistäviin 

arvoihin 

 

S1 Tehdään ja raportoidaan havaintoja 

pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, 

Suomen, Ruotsin ja muiden 

Pohjoismaiden kulttuurin 

ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita 

yhdistävistä tekijöistä.  

 

 

 

 

 

L1-L7 Pohjoismaisen 

kieliympäristön ja 

arvojen hahmottaminen 

 

Kielellinen päättely 

 

Tavoitteiden 

asettaminen omalle 

opiskelulle, oppimisen 

reflektointi ja yhteistyö 

 



Elinikäisen 

kielenopiskelun 

valmiuksien 

kehittyminen 

 

Vuorovaikutus erilaisissa 

tilanteissa 

 T2 ohjata oppilasta 

havaitsemaan millaisia 

säännönmukaisuuksia ruotsin 

kielessä on, miten samoja 

asioita ilmaistaan muissa 

kielissä sekä käyttämään 

kielitiedon käsitteitä 

oppimisensa tukena 

S1 Havainnoidaan suomenruotsin ja 

ruotsinruotsin eroja sekä verrataan 

ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin 

opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia 

kielitiedon käsitteitä kuten sanaluokat ja 

lauseenjäsenet, jotka auttavat oppilaita 

kielten välisessä vertailussa ja ruotsin 

kielen opiskelussa. 

 

L1-L7  

 Kielenopiskelutaidot  

 

T3 rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoitteita, 

hyödyntämään monipuolisia 

tapoja oppia kieliä ja 

arvioimaan oppimistaan 

itsenäisesti ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppilasta 

myönteiseen 

vuorovaikutukseen jossa 

tärkeintä on viestin 

välittyminen 

 

 

 

S2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, 

oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä 

tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota 

vahvistavalla tavalla. Käytetään 

itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn 

ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia 

toimintatapoja. Vuorovaikutustilanteissa 

pyritään saamaan viesti perille ja 

huomioimaan toiset. 

 

 

 

 

 

L1-L7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T4 kannustaa oppilasta 

huomaamaan mahdollisuuksia 

käyttää ruotsin kieltä omassa 

elämässään ja ohjata oppilasta 

käyttämään ruotsia rohkeasti 

erilaisissa tilanteissa koulussa 

ja koulun ulkopuolella 

 

S2 

 

Huomioidaan missä kaikkialla ruotsin 

kieltä tarvitaan ja missä sitä on esillä. 

Ohjataan ja rohkaistaan oppilasta 

itsenäisiin kielenkäyttötilanteisiin. 

 

 

 

 

 

L1-L7               

 T5 järjestää oppilaalle 

tilaisuuksia harjoitella eri 

viestintäkanavia käyttäen 

suullista ja kirjallista 

vuorovaikutusta 

S3 Vahvistetaan aiemmilla luokilla opittuja 

viestintätilanteita. Harjoitellaan toimimaan 

ja asioimaan arkipäiväisissä tilanteissa 

(esim. koulu, ystävät, ravintola, kauppa, 

posti, hotelli) sekä kertomaan ja 

kysymään tapahtumista ja tilanteista 

kuten säästä nykyhetkessä ja menneessä 

ajassa (imperfekti, perfekti, 

pluskvamperfekti). Sisällöt valitaan 

mahdollisuuksien mukaan nuorten 

kiinnostusten kohteiden mukaan 

painottaen toimimista eri yhteisöissä 

kuten esimerkiksi koulussa ja 

harrastuksissa.  

L1-L7  

 Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia vuorovaikutuksessa 

    

 T6 tukea oppilasta kielellisten 

viestintästrategioiden käytössä 

S3 Rohkaistaan oppilaita käyttämään opittuja 

sanoja ja fraaseja sekä kokeilemaan 

erilaisia kompensaatioita (esim. 

piirtäminen, osoittaminen, eleet). 

L1-L7 Viestintästrategioiden 

käyttö 



Käytetään apuna mahdollisuuksien 

mukaan teknologiaa monipuolistamaan 

menetelmiä. 

 T7 auttaa oppilasta 

laajentamaan kohteliaaseen 

kielenkäyttöön kuuluvien 

ilmauksien tuntemustaan 

S3 Kerrataan aiemmin opittuja kielen 

mukaisia kohteliaita tapoja ja fraaseja 

sekä harjoitellaan lisää kohteliaita 

ilmauksia, joita käytetään esim. sekä 

arkipäiväisissä tilanteissa että 

virallisemmissa yhteyksissä. 

L1-L7 Viestinnän kulttuurinen 

sopivuus 

 Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita tekstejä 

    

 T8 rohkaista oppilasta 

tulkitsemaan ikätasolleen 

sopivia ja itseään kiinnostavia 

puhuttuja ja kirjoitettuja 

tekstejä 

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on 

nuoren toiminta ruotsin kielellä eri 

yhteisöissä, ajankohtaisuus sekä 

oppilaiden kiinnostuksen kohteet. 

Tutustutaan monipuolisiin, eri genrejä 

(kuten esim. asiateksti, kaunokirjallisuus, 

sarjakuvat), edustaviin teksteihin 

esimerkiksi ihmissuhteista, harrastuksista, 

arkipäivän toiminnoista ja perinteistä niin 

Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. 

L1-L7 Tekstien tulkintataidot 

 Kehittyvä kielitaito, taito 

tuottaa tekstejä 

    

 T9 tarjota oppilaalle runsaasti 

tilaisuuksia harjoitella 

pienimuotoista puhumista ja 

kirjoittamista erilaisista aiheista 

kiinnittäen huomiota myös 

S3 Harjoitellaan ymmärtämään kuultujen ja 

luettavien tekstien keskeinen sisältö ja 

tunnistamaan ja käyttämään erilaisia 

ruotsille tyypillisiä rakenteita niin 

nykyajassa, menneessä, tulevaisuuden 

L1-L7 Tekstien tuottamistaidot 



ääntämiseen ja tekstin sisällön 

kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin 

muodoissa sekä aktiivissa että 

passiivissa. Pyritään syventämään jo 

opittua ja esimerkiksi käyttämään 

pidempiä virkkeitä niin puheessa kuin 

kirjoituksessakin.  

 

 

 

 

Vuosiluokka 9 - ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

 Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoisuuteen 

    

7 T1 ohjata oppilasta 

tutustumaan pohjoismaiseen 

kieliympäristöön sekä 

Pohjoismaita yhdistäviin 

arvoihin 

 

S1 Tehdään ja raportoidaan havaintoja 

pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, 

Suomen, Ruotsin ja muiden 

Pohjoismaiden kulttuurin 

ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita 

yhdistävistä tekijöistä.  

 

 

 

 

 

 

L1-L7 Pohjoismaisen 

kieliympäristön ja 

arvojen hahmottaminen 

 

Kielellinen päättely 

 

Tavoitteiden 

asettaminen omalle 

oppimiselle, oppimisen 

reflektointi ja yhteistyö 

 

Elinikäisen 



kielenopiskelun 

valmiuksien 

kehittyminen 

 T2 ohjata oppilasta 

havaitsemaan millaisia 

säännönmukaisuuksia ruotsin 

kielessä on, miten samoja 

asioita ilmaistaan muissa 

kielissä sekä käyttämään 

kielitiedon käsitteitä 

oppimisensa tukena 

S1 Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, 

kuten sanaluokat, sijamuodot ja 

lauseenjäsenet, jotka auttavat oppilaita 

kielten välisessä vertailussa ja ruotsin 

kielen opiskelussa. 

 

 

 

L1-L7  

 Kielenopiskelutaidot 

 

T3 rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoitteita, 

hyödyntämään monipuolisia 

tapoja oppia kieliä ja 

arvioimaan oppimistaan 

itsenäisesti ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppilasta 

myönteiseen 

vuorovaikutukseen jossa 

tärkeintä on viestin 

välittyminen 

 

 

T4 kannustaa oppilasta 

huomaamaan mahdollisuuksia 

käyttää ruotsin kieltä omassa 

elämässään ja ohjata oppilasta 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

Käydään läpi erilaisia 

kieltenopiskelutekniikoita ja -tapoja osana 

oppimista ja pyritään löytämään jokaisen 

vahvuudet. Käytetään erilaisia 

opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja 

oppimisympäristöjä tehokkaasti ja 

opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. 

Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen 

työskentelyyn ja kriittiseen 

tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja.  

 

 

 

Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja 

rohkaistaan oppilaita monipuoliseen 

kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa 

tilanteissa esimerkiksi tulevaisuutta ja 

 

 

L1-L7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1-L7 

 

 

 

 



käyttämään ruotsia rohkeasti 

erilaisissa tilanteissa koulussa 

ja koulun ulkopuolella 

työelämää tai harrastuksia ajatellen. 

 

 

 

 

 

 Kehittyvä kielitaito, taito 

toimia vuorovaikutuksessa 

    

 T5 järjestää oppilaalle 

tilaisuuksia harjoitella eri 

viestintäkanavia käytäen 

suullista ja kirjallista 

vuorovaikutusta 

S3  Vahvistetaan ja kerrataan aikaisempina 

vuosina opittua.   

L1-L7 Vuorovaikutus 

erilaisissa tilanteissa 

 T6 tukea oppilasta kielellisten 

viestintästrategioiden käytössä 

S3 Rohkaistaan oppilaita käyttämään opittuja 

sanoja ja fraaseja sekä kokeilemaan 

erilaisia kompensaatioita (esim. 

piirtäminen, osoittaminen, eleet). 

Käytetään apuna mahdollisuuksien 

mukaan teknologiaa monipuolistamaan 

menetelmiä. 

 

L1-L7 Viestintästrategioiden 

käyttö 

 T7 auttaa oppilasta 

laajentamaan kohteliaaseen 

kielenkäyttöön kuuluvien 

ilmauksien tuntemustaan 

S3 

 

 

 

 

    

Kerrataan aiemmin opittuja kielen 

mukaisia kohteliaita tapoja ja fraaseja 

sekä harjoitellaan lisää kohteliaita 

ilmauksia, joita käytetään esim.sekä 

arkipäiväisissä tilanteissa että 

virallisemmissa yhteyksissä. 

L1-L7 Viestinnän kulttuurinen 

sopivuus 

 Kehittyvä kielitaito, taito 

tulkita tekstejä 

    



 T8 rohkaista oppilasta 

tulkitsemaan ikätasolleen 

sopivia ja itseään kiinnostavia 

puhuttuja ja kirjoitettuja 

tekstejä 

S3 Kerrataan aiemmilla vuosiluokilla opittua. 

Harjoitellaan edelleen ymmärtämään 

kuultujen ja luettavien tekstien keskeinen 

sisältö ja tunnistamaan rakenteita. 

Tutustutaan monipuolisiin, eri genrejä 

(kuten esim. asiateksti, kaunokirjallisuus, 

sarjakuvat) edustaviin teksteihin 

esimerkiksi työelämästä, tulevaisuuden 

suunnitelmista ja eettisistä valinnoista 

kulutuksen ja ympäristön suhteen. 

L1-L7 Tekstien tulkintataidot 

 Kehittyvä kielitaito, taito 

tuottaa tekstejä 

    

 T9 tarjota oppilaalle runsaasti 

tilaisuuksia harjoitella 

pienimuotoista puhumista ja 

kirjoittamista erilaisista aiheista 

kiinnittäen huomiota myös 

ääntämiseen ja tekstin sisällön 

kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin 

S3 Vahvistetaan aikaisempina vuosina 

opittua. Harjoitellaan toimimaan ja 

asioimaan arkipäiväisissä tilanteissa 

(esim. työelämä) sekä kertomaan ja 

kysymään tapahtumista ja tilanteista 

nykyhetkessä, menneessä ja tulevassa 

sekä ehdollisena.  Sisällöt valitaan 

mahdollisuuksien mukaan nuorten 

kiinnostusten kohteiden mukaan 

painottaen esimerkiksi ajankohtaisuutta, 

ympäristöä, tulevaisuuden suunnitelmia ja 

omista mielipiteistä kertomista. 

Harjoitellaan aihepiirien sanastoa ja 

rakenteita monipuolisilla harjoituksilla niin 

puhuen kuin kirjoittaen. Kirjoitetaan 

muutamia lyhyitä tekstejä, kuten esim. 

työhakemus tai mielipidekirjoitus.  

L1-L7 Tekstien tuottamistaidot 

 



 

 

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 

 

Opetuksen tavoite Sisältö-

alueet 

Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen 

ja kielitietoisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta tutustumaan 

pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä 

Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin 

S1 Pohjoismaisen 

kieliympäristön ja 

arvojen hahmottaminen 

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa 

puhutaan ja kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä 

arvoja. 

 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, 

millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin 

kielessä on, miten samoja asioita 

ilmaistaan muissa kielissä sekä 

käyttämään kielitiedon käsitteitä 

oppimisensa tukena 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella 

johtopäätöksiä ruotsin kielen 

säännönmukaisuuksista ja soveltaa 

johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama 

asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas 

tuntee ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon 

käsitteitä. 

Kielenopiskelutaidot    

T3 rohkaista oppilasta asettamaan 

tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia 

tapoja oppia kieliä ja arvioimaan 

oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppilasta myönteiseen 

vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on 

viestin välittyminen 

S2 Tavoitteiden 

asettaminen, oppimisen 

reflektointi ja yhteistyö 

Oppilas osaa asettaa omia 

kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida 

opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia 

vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen. 



T4 kannustaa ja ohjata oppilasta 

huomaamaan mahdollisuuksia käyttää 

ruotsin kieltä omassa elämässään sekä 

käyttämään ruotsia rohkeasti  erilaisissa 

tilanteissa koulussa ja koulun 

ulkopuolella 

S2 Elinikäisen 

kielenopiskelun 

valmiuksien 

kehittyminen 

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin 

taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, 

miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.   

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 

vuorovaikutuksessa 

  Taitotaso: A1.3 

T6 – T7 

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia 

harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen 

suullista ja kirjallista vuorovaikutusta  

S3 Vuorovaikutus erilaisissa 

tilanteissa 

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista 

viestintätilanteista  

tukeutuen joskus viestintäkumppaniin. 

T6 tukea oppilasta kielellisten 

viestintästrategioiden käytössä 

S3 Viestintästrategioiden 

käyttö  

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee 

vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida 

suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. 

nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella 

minimipalautteella. Joutuu pyytämään 

selvennystä tai toistoa hyvin usein. 

T7 auttaa oppilasta laajentamaan 

kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien 

ilmausten tuntemustaan 

S3 Viestinnän kulttuurinen 

sopivuus 

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa 

rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 

tekstejä 

  A1.3 

T7 

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan 

ikätasolleen sopivia ja itseään 

kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja 

tekstejä 

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta 

puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy 

löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon 

lyhyestä tekstistä. 



Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa 

tekstejä 

  A1.3 

 

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia 

harjoitella pienimuotoista puhumista ja 

kirjoittamista erilaisista aiheista 

kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen 

ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin  

S3 Tekstien tuottamistaidot Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja 

perustason lauserakenteita. Oppilas pystyy 

kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan 

yksinkertaisia viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut 

ilmaisut ymmärrettävästi. 

  

 

 

 


