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Oulun aikuislukio

PERUSASTEEN RUOTSI
Jos haluat suorittaa koko perusasteen ruotsin kurssit, sinun on opiskeltava kurssit rub1-rub6.
Jos haluat korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanaa, on sinun suoritettava ainakin
kurssit rub4, rub5 ja rub6.
Voit myös opiskella yksittäisiä kursseja, harrastukseksi, ilman koepaineita.
Jos haluat arvosanan ja todistuksen kurssista, on sinun osallistuttava myös kurssikokeeseen.
Kurssit rub1–rub6 arvioidaan numeroasteikolla 4–10.

Oppikirjat voit lainata aikuislukion kirjastosta.

Oulun aikuislukio

PAKOLLISET KURSSIT
1. Perhe ja lähiympäristö (rub1)
Kurssilla aloitetaan ruotsin kieleen tutustuminen. Äänteitä, intonaatiota, sanastoa ja lauseen perusrakennetta
painotetaan. Aihepiireinä ovat yksinkertaisten henkilötietojen antaminen ja itseä koskevien perustietojen
kertominen. Harjoiteltava kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Rakenteita harjoitellaan alustavasti. Kurssilla
painotetaan puheen ymmärtämistä ja suullista viestintää, mutta myös tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen
harjoittelu käynnistyvät.
2. Sosiaaliset verkostot (rub2)
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset sosiaaliset tilanteet perheen, suvun ja ystävien kesken. Kurssilla harjoitellaan
epävirallisissa sosiaalisissa tilanteissa tarvittavaa yksinkertaista kieltä, kuten tervehdyksiä, keskustelun
aloittamista, kysymistä ja vastaamista. Painopiste on puheen ymmärtämisen ja suullisen taidon lisäämisessä.
Rakenteiden harjoittelemisessa keskitytään ruotsinkielisen lauseen perusidean hahmottamiseen.
3. Asioiminen ja palveluiden käyttö (rub3)
Kurssin aihepiireinä ovat palveluiden käyttö ja tarjoaminen. Esimerkiksi puhelinasiointia, neuvomista,
tiedusteluja ja ostosten tekoa harjoitellaan. Edelleen painotetaan puheen ymmärtämistä ja suullista viestintää.
Samalla harjoitellaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Myös lausetyyppien valikoimaa laajennetaan ja
monipuolistetaan.
4. Erilaisia elinympäristöjä (rub4)
Kurssin aihepiireinä ovat asuminen erilaisissa ympäristöissä sekä luonto ja luonnonsuojelu. Puheen
ymmärtämisessä ja puheilmaisussa tarvittavan kieliaineksen lisäksi harjoitellaan myös suorasanaisen tekstin
ymmärtämistä ja tuottamista. Rakennevalikoimaa laajennetaan.
5. Vapaa-aika ja harrastukset (rub5)
Kurssin aihepiirejä ovat harrastukset, liikunta, ajanviete ja juhlat sekä niihin liittyvät palvelut. Puhumisen,
puheen ymmärtämisen ja lukemisen taitojen ohella painotetaan myös kieltä, jota voidaan hyödyntää
kirjallisessakin esityksessä, esimerkiksi aiempien tapahtumien kertomisessa.
6. Työ ja opiskelu (rub6)
Kurssilla tutustutaan keskeisimpään työhön ja työtilanteissa toimimiseen liittyvään kieleen. Aihealueita ovat
esimerkiksi työpaikan hankkiminen, haastattelut, jokin ammattiala ja työyhteisö. Toisena aihepiirin käsitellään
koulutusta, opiskelua ja ammattiin valmistumista. Kieliaineksen valinnassa otetaan huomioon myös
muodollisten tilanteiden vaatimaa sanastoa ja rakenteita. Kielenkäyttötilanteissa otetaan huomioon sekä
suullinen että kirjallinen viestintä.

