
Ruotsi 

T1 

7. Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa puhutaan. 

8. Oppilas tutustuu opiskelemaansa kieleen ja kielialueeseen. Oppilas tunnistaa 
suomenruotsalaisia ja pohjoismaisia kulttuureja ja elämänmuotoja. 

9. Oppilas hahmottaa opiskeltavan kielialueen kulttuurisia piirteitä. Hän oppii tuntemaan 
Pohjoismaita yhdistäviä arvoja. 

Päättöarviointi Oppilas oppii tuntemaan suomenruotsalaista ja pohjoismaista kieliympäristöä sekä 
suomenruotsalaisia ja pohjoismaisia kulttuureja ja elämänmuotoja. Hän oppii tuntemaan 
Pohjoismaita yhdistäviä arvoja. 

 

T2 

7. Oppilas oppii löytämään ruotsin kielen säännönmukaisuuksia. 

8. Oppilas vertaa erilaisia kielenopiskelutapoja ja valitsee niistä itselleen sopivia sekä 
rohkaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan eri ympäristöissä. Oppilas osaa verrata 
ruotsia muihin kieliin. 

9. Oppilas oppii käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena. 

Päättöarviointi Oppilas oppii löytämään ruotsin kielen säännönmukaisuuksia ja vertailemaan ruotsin 
kieltä muihin kieliin. Hän oppii käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena. 

 

 

T3 

7. Oppilas harjoittelee tavoitteiden asettamista kielen opiskelussa ja opettelee 
hyödyntämään monipuolisia työskentelytapoja omassa oppimisessaan. 

8. Oppilas oppii asettamaan tavoitteita kieltenopiskelulleen ja reflektoimaan 
oppimisprosessiaan. 

9.  Oppilas osaa arvioida omia kielenopiskelutavoitteitaan ja opiskelutapojaan ja löytää 
niistä itselleen tehokkaimmat. Oppilas oppii tapoja toimia vuorovaikutuksessa 
rakentavasti. 

Päättöarviointi Oppilas oppii asettamaan tavoitteita kielten opiskelulleen ja reflektoimaan 
oppimisprosessiaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Hän oppii käyttämään erilaisia 
tapoja oppia kieliä ja löytää niistä itselleen tehokkaimmat. Oppilas oppii tapoja toimia 
vuorovaikutuksessa rakentavasti. 

 

 

T4 

7. Oppilas osaa antaa esimerkkejä tilanteista, joissa voi käyttää ruotsin kieltä. 

8. Oppilas harjoittelee tilanteita, joissa voi käyttää ruotsin kieltä. 

9. Oppilas oppii löytämään mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään. 

Päättöarviointi Oppilas oppii löytämään mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään.  
 

 

T5 

7. Oppilas harjoittelee suullista ja kirjallista vuorovaikutusta ja ymmärtää oman aktiivisen 
harjoittelun merkityksen. 

8. Oppilas harjoittelee eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta.  

9. Oppilas oppii toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Päättöarviointi Oppilas oppii toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 

 



T6 

7. Oppilas tutustuu kielellisten viestintästrategioiden käyttöön ja osaa hyödyntää ei-
kielellistä viestintää vuorovaikutustilanteissa. 

8. Oppilas harjoittelee erilaisia kielellisiä viestintästrategioita.  

9. Oppilas oppii hyödyntämään kielellisiä viestintästrategioita. 

Päättöarviointi Oppilas oppii hyödyntämään kielellisiä viestintästrategioita. 
 

 

T7 

7. Oppilas tutustuu useisiin kohteliaisiin kielenkäytön tilanteisiin. 

8. Oppilas löytää eroja ja yhtäläisyyksiä uuden kielen ja aiemmin oppimiensa kielten 
kohteliaiden ilmausten käytössä erilaisissa viestintätilanteissa. 

9. Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 

Päättöarviointi Oppilas oppii käyttämään erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia. 
 

 

T8 

7. Oppilas tutustuu yksinkertaista ja tuttua sanastoa ja ilmauksia sisältävään kirjoitettuun ja 
puhuttuun kieleen. 

8. Oppilas löytää tarvitsemansa tiedon lyhyestä, yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta. 

9. Oppilas ymmärtää puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. 

Päättöarviointi Oppilas oppii tulkitsemaan puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. 
 

 

T9 

7. Oppilas kertaa ruotsin kielelle tyypillisiä äänteitä ja tutustuu ääntämisen perusteisiin. 
Oppilas opettelee, myös ulkoa, lyhyitä yksinkertaisia ilmauksia ja rakenteita. 

8. Oppilas oppii kertomaan perussanastoa ja perusrakenteita käyttäen tutuista asioista 
suullisesti ja kirjallisesti.  

9. Oppilas osaa kertoa tutuista asioista suullisesti ja kirjallisesti. Oppilas hallitsee 
ääntämisen perusteet ja kielen perusrakenteet. 

Päättöarviointi Oppilas oppii ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti käyttäen ruotsin kielen 

keskeistä sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Hän oppii ääntämään ymmärrettävästi. 
 

 


