RUOTSI, toinen kotimainen kieli,
(Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 alkanut oppimäärä (B1))
Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin
kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää pohjoismaista
yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Se auttaa
opiskelijoita syventämään tietojaan kaksikielisestä Suomesta. Ruotsin kielen opetus antaa opiskelijoille
valmiudet ruotsin kielen omaehtoiseen opiskeluun auttamalla heitä ymmärtämään, että viestintätaidon
saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Ruotsin kieli
oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.
Opetuksen tavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa B1 oppimäärässä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti:
Oppimäärä
B1-oppimäärä

Kuullun
ymmärtäminen
B1.2

Puhuminen
B1.1

Luetun
ymmärtäminen
B1.2

Kirjoittaminen
B1.1

Tavoitteena on myös, että opiskelija
• osaa viestiä ruotsin kielelle ja sen kulttuurialueelle ominaisella tavalla
• osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin
• tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana
• osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta
tarkoituksenmukaisin strategioin.
Aihekokonaisuudet
Keskeisin aihekokonaisuus on kulttuuri-identiteetti ja kielialueen kulttuurin tuntemus läpi koko
oppimäärän. Opetuksen tavoitteet tukevat vahvasti viestinnän ja mediaosaamisen aihepiirin toteutumista
kaikissa kursseissa. Aihekokonaisuuksia hyvinvointi ja turvallisuus sekä aktiivinen kansalaisuus ja
yrittäjyys sivutaan useimpien kurssien sisällöissä käsiteltäessä nuoren kasvua ja kehitystä vastuulliseksi
aikuiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Kestävä kehitys sekä teknologia ja yhteiskunta korostuvat
valtakunnallisten ja syventävien kurssien kyseisiä aihepiirejä käsittelevissä kursseissa. Toisen kotimaisen
kielen opetus pyrkii toteuttamaan monipuolisesti nykyaikaisten tieto- ja viestintävälineiden käytön
oppimisen, mihin monet kurssit tarjoavat luontevan mahdollisuuden.
Arviointi
Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten
mukaisesti. Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numerolla, koulukohtainen soveltava kurssi
suoritusmerkinnällä.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit
RUB1 Koulu ja vapaa-aika
Tavoitteet
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion ruotsin opetusta. Opiskelijoita ohjataan ottamaan vastuuta
opiskelustaan, arvioimaan omaa edistymistään ja asettamaan itselleen uusia tavoitteita. Rohkaistaan
opiskelijoita tuottamaan aktiivisesti puhetta ja vahvistetaan kuullun ymmärtämistä. Vahvistetaan kurssin
aihepiirien sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Pyritään ylläpitämään myönteistä suhtautumista ruotsin
kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin.
Keskeiset sisällöt
Kurssin tekstien aihepiireinä ovat ystävyys, koulu ja vapaa-aika. Työskentelyssä painotetaan keskustelua,
mielipiteen ilmaisua, keskeisiä puheviestinnän strategioita ja lyhyitä kirjallisen viestinnän muotoja.
Rakenteissa painotetaan substantiivien, verbien ja sanajärjestyksen perusasioiden hallintaa.
RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa
Tavoitteet
Kurssilla ohjataan opiskelijoita ottamaan vastuuta opiskelustaan, arvioimaan omaa edistymistään ja
asettamaan itselleen uusia tavoitteita. Laajennetaan kurssin aihepiirien sanastoa sekä vahvistetaan
rakenteiden hallintaa. Painotetaan puheviestinnän kirjoittamisen taitojen kehittymistä.
Keskeiset sisällöt
Kurssilla jatketaan nuorten elämän tarkastelua ja aihepiireinä ovat mm opiskelu, työ, harrastukset ja
vapaa-aika sekä erilaiset elämäntyylit. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” ja ”viestintä- ja
mediaosaaminen” antavat näkökulmia kurssin aiheiden tarkasteluun. Vankennetaan suullisen viestinnän
strategioiden hallintaa ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Rakenteista kerrataan edellisen
kurssin kieliopin pääasiat. Rakenteista vahvistetaan lukusanojen, adjektiivien, adverbien ja keskeisten
pronominien perusasioiden hallintaa.
RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
Tavoitteet
Kurssilla ohjataan opiskelijoita ottamaan vastuuta opiskelustaan, arvioimaan omaa edistymistään ja
asettamaan itselleen uusia tavoitteita. Opitaan kertomaan omasta kotimaasta, analysoimaan eroja ja
yhtäläisyyksiä eri Pohjoismaiden välillä. Kurssi vahvistaa myönteistä suhtautumista ruotsin kieleen ja
erityisesti suomenruotsalaiseen kulttuuriin.
Keskeiset sisällöt
Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi
pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuus ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus”
tarjoaa mahdollisuuksia käsitellä kurssin aiheita. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin
tarkoituksiin sopivia tekstejä, harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen ja suullisen viestinnän
strategioita. Rakenteista kerrataan toisen kurssin kieliopin pääasiat ja vahvistetaan substantiivien
määräysmuotojen, eri pronominien ja verbiopin (esim. s-passiivin) hallintaa.
RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen
Tavoitteet
Opitaan kertomaan Tanskasta ja Islannista. Vahvistetaan kurssin aihepiirien sanaston ja rakenteiden
hallintaa. Vahvistetaan myönteistä suhtautumista ruotsin kieleen ja monikulttuuriseen Pohjolaan.
Keskeiset sisällöt
Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja
työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu ”hyvinvointi ja
turvallisuus”. Harjoitellaan suullista viestintää sekä teksti- ja kirjoittamistaitoja. Kurssilla kerrataan

kolmannen kurssin kieliopin pääasiat ja vahvistetaan eri pronominien ja verbiopin (mm. partisiipin
preesensin ja konditionaalin) hallintaa.
RUB5 Elinympäristömme
Tavoitteet
Opitaan kertomaan Norjasta. Vahvistetaan kurssin aihepiirien sanaston ja rakenteiden hallintaa.
Vahvistetaan myönteistä suhtautumista ruotsin kieleen ja monikulttuuriseen Pohjolaan.
Keskeiset sisällöt
Kurssin aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet.
Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen”
tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja
hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kerrataan neljännen
kurssin kieliopin pääasiat. Vahvistetaan verbiopin (esim. partisiipin perfektin ja vahvojen verbien)
hallintaa.

Valtakunnalliset syventävät kurssit
Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti.
RUB6 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä
Tavoitteet
Kurssilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen sekä lukion oppimäärän kertaamiseen.
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää kulttuuriin, opintoihin ja työelämään liittyvää
kieltä. Kurssilla valmennetaan ylioppilastutkintoon ja pääsykokeiden kielitaitotesteihin.
Keskeiset sisällöt
Kurssin aiheina ovat lukio-opintojen päättyminen ja opiskeluelämän aloittaminen sekä pohjoismainen
kuvataide ja arkkitehtuuri. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus” ja
”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Kieliopissa syvennetään
substantiivi-, adjektiivi-, pronomini- ja lauseoppia sekä kerrataan prepositioita.
RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Tavoitteet
Kurssilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen sekä lukion oppimäärän kertaamiseen.
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää kulttuuriin, kehitysmaihin, pohjoismaiseen
yhteistyöhön ja ruotsalaiseen kulttuuriin liittyvää kieltä. Kurssilla valmennetaan ylioppilastutkintoon ja
pääsykokeiden kielitaitotesteihin.
Keskeiset sisällöt
Kurssin aiheina ovat onnen ja menestymisen ehdot, minuus ja mainosmaailma, sekä ruotsalainen
musiikki, kirjallisuus ja teatteri. Pohditaan kulttuurien vuorovaikutusta ja kansainvälisyyttä viikinkiajalta
nykypäivään. Kieliopissa kerrataan lukusanoja, verbi- ja lauseoppia, prepositioita ja sananmuodostusta.
Koulukohtainen kurssi
RUB8 Kirjoittamisen kurssi
Kurssilla tutustutaan kirjoitusprosessiin syvällisemmin, jotta opiskelijalla olisi valmiuksia erilaisiin
kirjoitustehtäviin. Työskentelyn pohjaksi analysoidaan elokuvia ja tekstejä. Kurssi arvioidaan
suoritusmerkinnällä.

