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MEGAFON JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Megafon-sarja toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetus-
suunnitelman mukaan oppilas on oman oppimisensa subjekti. Oppilas on aktiivinen toimija, 
joka itse osaa asettaa tavoitteita ja arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. Oppi-
minen tapahtuu yhteistyössä toisten oppilaiden ja opettajan kanssa. Oppilaat asettavat 
säännöllisesti itselleen tavoitteita ja arvioivat omaa oppimistaan alusta saakka, sekä yksin 
että ryhmässä.

Megafon-sarja tarjoaa monipuolisen opetusmateriaalin sekä opettajalle että oppilaalle. 
Kirjasarja sisältää paljon kommunikatiivisia, luovia ja eheyttäviä tehtäviä, jotka mahdol-
listavat yksilöllisen oppimisen ja tekevät täten eriyttämisen helpoksi. Materiaali sisältää 
myös kokonaan erillisen Oppimisen tuki -materiaalin, jonka avulla alaspäin eriyttäminen   
on valmiiksi suunniteltu. Tehtäväkirjassa on ylöspäin eriyttäviä harjoituksia läpi koko kirja-
sarjan.

Tekstien aidot ihmiset, monipuoliset tekstityypit ja mediatehtävät tuovat ympäröivän 
maailman luokkahuoneeseen ja lisäävät sitä kautta oppilaiden kulttuurituntemusta  
ja motivaatiota. Naapurimaidemme kulttuurien tuntemus on keskeisessä asemassa.  
Myös arviointimateriaali kattaa koko materiaalin kulttuuria unohtamatta.

Megafon-materiaali vastaa tämän päivän oppimiskäsitystä, jossa oppilas on keskiössä 
muuttuvassa maailmassa. Sarja on joustava ja helppokäyttöinen – sekä oppilaalle että 
opettajalle. Esimerkiksi digitehtävät tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden harjoitella  
lisää missä ja milloin tahansa.

Laaja-alainen osaaminen

OPS2016:n mukaisen laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on huomioitu Megafon-sarjassa.

1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Megafon-oppikirjasarja kannustaa oppilasta alusta lähtien pohtimaan itselleen parhaiten 
sopivia opiskelutekniikoita sekä hyödyntämään aikaisemmin hankittua kielitaitoa ja muita 
osaamiansa kieliä. Opetuksen lähtökohtana on näkemys oppilaasta aktiivisena toimijana, 
joka on itse mukana suunnittelemassa oppimistaan ja myös muodostamassa esimerkiksi 
rakenteisiin liittyviä sääntöjä.

2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Kulttuurin opiskelu on keskeinen osa kielen opiskelua. Siksi se on kokonaisvaltaisesti läsnä 
Megafon-sarjassa lisäämässä omalta osaltaan opiskelun mielekkyyttä.
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Jokaiseen tekstiin ja kuvasanastoon liittyy suullisia harjoituksia, jotta kommunikatiivisuus  
muodostuisi luonnolliseksi osaksi kielen hallintaa. Myös kielioppia harjoitellaan suullisesti, 
jotta uuden omaksuminen olisi mahdollisimman tehokasta. Jokaisen kappaleen päätteeksi 
oppilas kirjoittaa lyhyehkön viestinnällisen työn, joista opettaja halutessaan voi koota kieli-
salkun.

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Aihepiirit ovat lähellä oppilaan arkea. Ensimmäisen kahden kurssin aikana oppilas oppii 
kertomaan mm. itsestään, perheestään, harrastuksistaan ja koulustaan. Kolmannen ja nel-
jännen kurssin aihepiireihin kuuluvat mm. ystävyys, rakkaus sekä kommunikatiiviset tilanteet 
kuten tien neuvominen ja ostosten tekeminen. Viimeisen kahden kurssin aikana perehdytään 
syvemmin muihin Pohjoismaihin ja keskitytään tulevaisuuden suunnitelmiin.

4. Monilukutaito
Megafon-sarjassa on mukana runsaasti erilaisia tekstilajeja. Sarja sisältää mm. dialo geja, 
haastatteluja, uutisia, reseptejä, tarinoita, blogitekstejä, kirjallisuusotteita, mainoksia,  
sosiaalisen median päivityksiä, lauluja, räppejä, radio-ohjelmia (kuultuna) ja videoita. 
Nämä tutustuttavat oppilaan erilaisiin, ruotsinkielisiin tekstilajeihin ja monipuolisesti käy-
tettyinä tuovat vaihtelua opiskeluun. Sarjassa on myös käytetty runsaasti, mutta harkiten 
kuvitusta, jota voi käyttää kuvanlukutaidon ja kuvatulkinnan harjoittamiseen.

5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologian käytön harjoittelu ja hyödyntäminen on huomioitu läpi sarjan. 

Kirjan teemat ja henkilöt on valittu tarkoituksella niin, että niiden laajentaminen tieto- ja 
viestintäteknologian avulla on mahdollista. Sarja kannustaa oppilaita hankkimaan lisätietoa 
tekstien aidoista henkilöistä ja tapahtumista sekä syventämään kulttuurin tuntemusta erilais-
ten tiedonhakutehtävien avulla. Myös tietotekniikan perustaidot on huomioitu: esim. sähköi-
sen Megasalkun käyttäminen harjoittaa oppilaan tekstinkäsittelytaitoja.

Kielikasvatus

Megafon-sarjan avulla oppilaat harjaantuvat käyttämään ruotsia eri tilanteissa sekä suul-
lisesti että kirjallisesti. Oppilas oppii hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieltä. Häntä 
ohjataan käyttämään opiskelussa avuksi muita hänen osaamiaan kieliä sekä kannustetaan 
käyttämään vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti.  Oppilasta innostetaan myös etsimään häntä 
kiinnostavaa ruotsinkielistä materiaalia myös oppikirjan ulkopuolelta. Opintojen aikana 
ruotsin kielen asema Suomessa ja Pohjoismaissa tulee tutuiksi.  Oppilas kuulee sekä suomen- 
että riikinruotsin variantteja, lisäksi materiaalissa tutustutaan muihinkin pohjoismaisiin kieliin. 
Pohjoismaihin ja niiden eri kulttuureihin tutustuttavat tekstit antavat mahdollisuuden  
integ raatioon myös muiden oppiaineiden kanssa.

Megafon ja B1-ruotsin tavoitteet vuosiluokille 6-9

1. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Megafon-sarjassa tuetaan vahvasti kulttuurin merkitystä kieltenopiskelussa. Megafon 1 ja 2 
-materiaalissa tutustutaan Suomen ruotsinkielisiin alueisiin sekä Ruotsiin. Megafon 3 puoles-
taan tarjoaa runsaasti tietoa ja elämyksiä eri Pohjoismaista. Sarjan kaikissa osissa kan-
nustetaan oppilaita hyödyntämään viestintäteknisiä taitojaan lisätiedon hakuun. Sarjassa 
nostetaan esiin myös kielivertailua ja oman jo olemassa olevan kielitiedon hyödyntämistä.
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2. Kielenopiskelutaidot
Megafon-sarja sisältää konkreettisia vinkkejä kielen opiskeluun sekä runsaasti erilaisia teh-
tävätyyppejä, joissa on huomioitu erilaiset tavat oppia kieltä. Näiden avulla sarja rohkai-
see oppilasta käyttämään itselleen sopivia opiskelumenetelmiä, asettamaan omakohtaisia 
tavoitteita ja kehittämään omia opiskelutaitojaan. 

3. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
Oppilaan taito toimia vuorovaikutuksessa harjaantuu mm. suullisissa tehtävissä, reagointi-
tehtävissä ja erilaisissa kirjoitustehtävissä. Aihepiirit ovat käytännönläheisiä ja omaehtoi-
seen tiedonhakuun kannustetaan. Oppilaan vuorovaikutus eri pohjoismaalaisten kanssa saa 
tukea kulttuurituntemuksesta. Ääntämiseen kiinnitetään myös huomiota ja lisäksi digiaineisto 
tarjoaa mahdollisuuden ääntämisen omaehtoiseen harjoitteluun.

4. Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
Megafon-materiaali ohjaa oppilasta työskentelemään hyvin erityyppisten tekstien parissa. 
Oppilas tottuu käsittelemään eri vaikeustasolla olevaa materiaalia, sekä lukien, katsoen 
että kuunnellen. Oppilasta kannustetaan tutustumaan autenttiseen aineistoon esim. tutustu-
malla tekstien henkilöiden blogeihin tai hakemalla lisätietoa eri pohjoismaisista ilmiöistä. 

5. Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
Oppilasta kannustetaan tuottamaan omaa tekstiä sekä suullisesti että kirjallisesti sar-
jan alusta lähtien. Runsas suullisten harjoitusten määrä takaa sen, että kielitaito kehittyy 
monipuolisesti kaiken tasoisilla oppilailla. Suulliset tehtävät liittyvät aina oppilaan omaan 
elämään tai tuttuun ympäristöön, jotta kynnys viestiä olisi mahdollisimman matala. Muka-
na on myös haastavampia tehtäviä, kuten draamaharjoituksia ja omien kielioppiräppien 
tekemistä. Ääntämistä harjoitellaan systemaattisesti jokaisessa kappaleessa ja esim. kaikki 
kappalekohtaiset sanastot on äänitetty ja aina oppilaan saatavilla oppilaan digiaineiston 
kautta. Myös omakohtaisia, kirjallisia tehtäviä on runsaasti ja niissä on helppo hyödyntää 
tieto- ja viestintätekniikkaa esim. blogia kirjoittaessa. Digiaineiston avulla voi myös tehdä 
omia sarjakuvia. Viestinnällisistä harjoituksista voi kerätä kielisalkun valmiin, sähköisen 
pohjan avulla.

Megafon-sarjan keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit

Alakoulu, Megafon 1, kurssit 1–2:
Tervehdykset ja esittäytyminen, perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset, koulu 
ja luokkatoverit, vaatteet, muoti ja oma tyyli, koti ja asuminen, ruoka ja grillillä asioiminen, 
musiikki

Yläkoulu, Megafon 2, kurssit 3–4:
Saaristossa/maalla asuminen, matkustaminen ja säästä kertominen, tienneuvominen, elo-
kuvalipun ostaminen, rakkaus, kiusaaminen, ystävyys, vaateostokset, juhlien järjes täminen

Yläkoulu, Megafon 3, kurssit 5–6:
Pohjoismaiden erityispiirteisiin, kulttuuriin ja nähtävyyksiin tutustuminen, lomasuunnitelmista 
kertominen, matkan varaaminen ja matkustaminen, ravintolassa ja kahvilassa asiointi, opis-
kelusuunnitelmista ja ammattihaaveista kertominen, oman kotipaikan esittely,  
Suomesta kertominen
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Rakenteet
Alakoulu, Megafon 1, kurssit 1–2:
• persoonapronominit
• kysymyssanat ja kysymyslauseen sanajärjestys
• minä olen / minulla on
• minun, sinun, hänen
• lukusanat
• preesens
• kieltosanat
• substantiivien taivutus
• kellonajat
• adjektiivien taivutus
• prepositioita
• päälauseen sanajärjestys
• apuverbit
• vuosiluvut

Yläkoulu, Megafon 2, kurssit 3–4:
• jo opittujen rakenteiden kertausta
• det finns-rakenne
• imperatiivi
• imperfekti
• persoonapronominien objektimuodot
• persoonapronominien omistusmuodot
• perfekti ja pluskvamperfekti
• adjektiivien vertailu
• järjestysluvut

Yläkoulu, Megafon 3, kurssit 5–6:
• jo opittujen rakenteiden kertausta
• adverbit (paikka ja aika)
• sivulause
• den/det/de här; den/det/de där
• omistussana+adjektiivi+substantiivi
• futuuri
• s-passiivi

HUOM! Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe: Megafon 2 -kirjan alussa on Intro-
osuus, joka kertaa Megafon 1 -kirjan rakenteita ja sanastoa. Myös Megafon 3 -kirjan  
alussa on kertaava Intro-osuus, jonka tavoitteena on palauttaa mieleen kursseilla 3-4  
opittuja asioita.

Arviointi

Megafon-sarjan arviontimateriaali kattaa kaikki harjoitellut kielitaidon osa-alueet.  
Materiaali sisältää eritasoisia tehtäviä kirjan teksteistä, kuvasanastoista, dialogeista,  
plusteksteistä, kulttuuritoreista ja rakenteista. Tehtävissä on huomioitu paitsi eriyttäminen, 
myös viestinnällisyys ja kulttuurin tuntemus. Materiaalissa on tarjolla valmiita juonellisia  
ja suullisia kokeita. Myös sana- ja verbikokeet ovat valmiina. Alaspäin eriyttämiseen on 
tarjolla koetehtävien lisäksi valmiita, juonellisia kokeita. Megafon-sarjan sähköinen koe-
työkalu antaa opettajalle vapaat kädet arviointimateriaalia tehdessä: valmiita koeteh-
täviä voi muuttaa, ja koetyökalun avulla voi luoda kokonaan omia tehtäviä ja kokeita.
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Opettaja voi käyttää arviointinsa apuna myös Megasalkkua, jonka pohjana on Eurooppa-
lainen kielisalkku. Megasalkku auttaa jäsentämään oppilaan kielitaidon kehittymistä sinne 
liitetyillä tehtävillä, arvioinneilla ja reflektoinneilla. Megasalkku on käytössä sekä sähköi-
senä että oppaan tulostettavana paperiversiona. 

Sähköistä ns. jatkuvan näytön arviointia voidaan halutessa toteuttaa Megafon-sarjan 
digiopetusaineistossa olevan ”luokan seinän” kautta. Seinä mahdollistaa hyvin myös ver-
taisarvioinnin, kun oppilaiden luomat sarjakuvat ja pelitulokset on mahdollista jakaa sekä 
opettajan että luokan muiden oppilaiden tietoon. Sarja kannustaa muutenkin opettajaa 
hyödyntämään itsearviointia osana arviointia.

 
 


