
 

Fokus ja Opetussuunnitelman 
perusteet 

Fokus-sarja toteuttaa uusia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden 
opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lukiokoulutus tähtää laaja-alaiseen 
yleissivistykseen ja muuttuvien toimintaympäristöjen edellyttämien tietojen ja taitojen 
opettamiseen sekä elinikäisen oppimisen taitojen kartuttamiseen. Uudessa 
opetussuunnitelmassa nähdään tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opinnoissa 
tärkeänä. Opiskelijoiden tulee osata hakea tietoa monesta lähteestä, soveltaa tietoa ja 
arvioida tiedon oikeellisuutta. Oppimaan oppiminen, omien vahvuuksien ja 
heikkouksien tunnistaminen sekä itselleen sopivien oppimisstrategioiden löytäminen 
on avainasemassa. Yhteistyö eri aineiden välillä mahdollistaa yli ainerajojen tapahtuvaa 
oppimista, jossa tietoa sovelletaan monipuolisia opetus- ja oppimismetodeja sekä 
oppimisympäristöjä hyödyntäen. Monilukutaito on keskeisessä asemassa; erilaisten 
tekstityyppien avulla tutustutaan eri aihepiireihin ja tarkastellaan niitä monesta 
näkökulmasta. Kielten opiskelussa luodaan siltoja eri kielten välille ja opitaan 
hyödyntämään jo opittua uuden tiedon ja taidon rakentamisessa. 
 
Fokus-sarjassa korostuu viestinnällisyys, ja opiskelijoita rohkaistaan käyttämään kieltä 
arjessaan. Nuorten maailmasta nousevat aihepiirit mahdollistavat omakohtaisen 
käsittelyn. Tehtävissä on huomioitu erilaiset työskentelytavat, ja opiskelijoita ohjataan 
hyödyntämään tietotekniikkaa opinnoissaan. Oppimista tuetaan opiskeluvinkein, jotka 
auttavat opiskelijaa löytämään itselleen sopivia opiskelustrategioita ja arvioimaan 
omaa osaamistaan ja kehityskohteita. Työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia 
taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin tekstityyppeihin ja erilaisten projektitöiden 
kautta. Materiaali on mitoitettu opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaksi, ja 
oppimateriaalissa keskeistä on kertautuvuus. Monipuoliset tehtävät tarjoavat niin 
perusharjoitusta kuin haastetta eritasoisille opiskelijoille. Kieliopin teoriassa 
keskitytään kielenkäytön kannalta olennaisiin rakenteisiin ja hyödynnetään muita kieliä 
uusia rakenteita opittaessa. 

Fokus-sarjassa tutustutaan mielenkiintoisiin aihepiireihin, ilmiöihin ja pohjoismaiseen 
kulttuuriin erilaisten tekstityyppien, videoiden ja kuvien avulla. Matkan varrella koetaan 
elämyksiä ja opitaan uutta samalla kun ruotsin kielen taidot kehittyvät. 



Fokus, kurs 1: Minun ruotsini (RUB11) 

 Tavoitteet: 
 – Opiskelijan innostaminen ruotsin kielen rohkeaan käyttöön myös koulun 
  ulkopuolella 
 – Ääntämisen, perussanaston ja -rakenteiden kertaaminen 
 – Arkisen viestinnän ja aktiivisen kuuntelemisen harjoitteleminen 
 – Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen 
 – Viestintä puhelimessa ja matkailutilanteissa 
 – Ruotsiin ja ruotsalaisuuteen tutustuminen sekä ruotsin kielen merkityksen 
  tunnistaminen 
 – Omasta arkielämästä kertominen 
 
 Aihepiirit: 
 – Minä ja lähiympäristöni 
 – Arki 
 – Harrastaminen ja vapaa-aika 
 – Koulu ja opinnot 
 – Asuminen ja elämänhallinta 
 
 Rakenteet: 
 – Päälauseen sanajärjestys 
 – Verbin taivutus ja aikamuodot 
 – Substantiivin taivutus ja käyttö 
 – Adjektiivin taivutus ja käyttö 
 
 Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: 
 – Opiskelustrategioihin tutustuminen 
 – Oman osaamisen arviointi ja tavoitteiden asettaminen  
 – Yksin ja ryhmässä toimiminen 
 – Vuorovaikutustaitojen kehittäminen 
 – Eri viestintästrategiat 
 
 Integrointi muihin oppiaineisiin: 
 - Vieraat kielet 
 - Äidinkieli ja kirjallisuus 
 - Opintojen ohjaus 
 - Maantieto 



Fokus, kurs 2: Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB12) 
 
 Tavoitteet: 
 – Ääntämisen ja arkisen viestinnän harjoitteleminen 
 – Perussanaston ja -rakenteiden harjoitteleminen 
 – Matkailutilanteissa tarvittavan viestinnän vahvistaminen 
 – Erilaisissa asiointitilanteissa viestiminen 
 – Ulkonäön, luonteen sekä pukeutumisen kuvaileminen 
 – Norjaan ja norjalaisuuteen tutustuminen sekä suomalaisen ja norjalaisen 
    kulttuurin vertaileminen 
 – Ystävistä ja ystävien merkityksestä kertominen 
 – Hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden pohtiminen 
 – Norjaan asuin- ja opiskelupaikkana tutustuminen, kulttuuritiedon 
    syventäminen 
 
 Aihepiirit: 
 – Ystävyys ja ihmissuhteet 
 – Vaatteet, muoti ja kuluttaminen 
 – Ruoka 
 – Ihminen ja terveys 
 – Elämänhallinta ja hyvinvointi 
 
 Rakenteet: 
 – Lukusanat 
 – Persoonapronominit 
 – Alistuskonjunktiolla alkavat sivulauseet 
 – Adjektiivin vertailu 
 – Käskymuoto 
 
 Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: 
 – Oman osaamisen arviointi ja tavoitteiden asettaminen 
 – Oppimisstrategioiden syventäminen, itselle parhaiten sopivien 
    opiskelutapojen löytäminen 
 – Tiedonhakutaitojen kehittäminen 
 – Eri vuorovaikutustilanteissa tarvittavien viestintästrategioiden ja aktiivisen 
    kuuntelemisen kehittäminen 
 
 Integrointi muihin oppiaineisiin: 
 – Terveystieto 
 – Psykologia 
 – Elämänkatsomustieto 
 – Maantieto 

 



Fokus, kurs 3: Kulttuuri ja mediat (RUB13) 
  
 Tavoitteet: 
 – Kursseilla 1 ja 2 opitun kertaaminen 
 – Oman kulttuuri-identiteetin pohtiminen 
 – Oman roolin kulttuurin luojana ja kuluttajana tiedostaminen 
 – Tutustuminen suomalaisuuteen maan rajojen ulkopuolella 
 – Suomenruotsalaiseen kulttuuriin tutustuminen 
 – Kotimaasta ja sen perinteistä kertominen 
 – Kielitaidon hyödyllisyyden tiedostaminen 
 – Kotipaikkakunnasta kertominen ja tien neuvomisen harjoitteleminen 
 
 Aihepiirit: 
 – Minä kulttuurin luojana ja kuluttajana 
 – Suomi, suomalaisuus ja suomenruotsalaisuus 
 – Kulttuuri-identiteetti 
 – Kotimaan matkailu 
 – Juhlat ja perinteet 
 
 Rakenteet: 
 – Relatiivilause 
 – Epäsuora kysymyslause 
 – Pronominit 
 - Prepositiot paikanilmauksissa 
 
 Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: 
 – Tietotekniikan hyödyntäminen oppimisen tukena 
 - Tiedon etsiminen, jäsentäminen ja muokkaaminen 
 - Tekstinlukutaitojen ja monilukutaidon kehittäminen 
 – Eri viestintästrategioiden harjoitteleminen 
 – Pienimuotoisen esitelmän laatiminen ja esittäminen toisille 
 – Erilaisten tekstityyppien tuottaminen 
 - Kieliopin opiskelustrategioiden vahvistaminen 
 - Oman ja toisen työn arvioiminen ja palautteen antaminen 
 
 Integrointi muihin oppiaineisiin: 
 - Taideaineet 
 - Äidinkieli ja kirjallisuus 
 - Maantieto 

 

 



Fokus, kurs 4: Monenlaiset elinympäristömme (RUB14) 

 Tavoitteet: 
 - Erilaisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen kehittäminen 
 - Islantiin ja islantilaisuuteen tutustuminen 
 - Monikulttuurisuuden ja sen merkityksen pohtiminen 
 - Materialismi ja omien kulutustottumusten pohtiminen 
 - Muuttuvan elinympäristön tiedostaminen ja pohtiminen 
 
 Aihepiirit: 
 - Kulttuurisesti moninainen arki 
 - Suvaitsevaisuus 
 - Avustustyö 
 - Kuluttaminen 
  
 
 Rakenteet: 
 – Epäsäännöllisten verbien kertaus ja niiden johdannaiset 
 – Konditionaali 
 – Apuverbit ja infinitiivi 
 - Prepositiot ajanilmauksissa 
 
 Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: 
 - Tiedonhakutaitojen vahvistaminen ja mediakriittisyys 
 - Tiedon tiivistämisen harjaannuttaminen 
 - Tekstin lukemisen strategioiden harjoitteleminen 
 - Mielipiteen ilmaisemisen ja perustelemisen vahvistaminen 
 
 Integrointi muihin oppiaineisiin: 
 - Ympäristö- ja luonnontieteet 
 - Historia 
 - Yhteiskuntaoppi 
 - Maantieto 



Fokus, kurs 5: Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi 
(RUB15) 
  
 Tavoitteet: 
 - Työelämässä ja työnhaussa tarvittavien vuorovaikutustaitojen omaksuminen 
 - Työnhaussa tarvittavien tiedollisten ja kielellisten taitojen oppiminen 
 - Tanskaan ja tanskalaisuuteen tutustuminen 
 - Omien vahvuuksien löytäminen 
 - Kielitaidon merkityksen ymmärtäminen työelämätaitona 
 - Muodollisissa tilanteissa käytettävän kielen ymmärtäminen ja 
    tuottaminen 
 
 Aihepiirit: 
 - Jatko-opintosuunnitelmat ja jatko-opintoihin hakeutuminen 
 – Työnhakuprosessi 
 - Yrittäjyys
           - Netti ja sosiaalinen media 
 
 Rakenteet: 
 – Partisiipin preesens 
 – S-passiivi ja s-päätteiset verbit
 - Konjunktiot ja sanajärjestys
           - Substantiivien taivutus ja käyttö 
 

 
 Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: 
 - Tekstinlukustrategioiden syventäminen 
 - Sisällön tiivistäminen 
 - Mielipiteen ilmaisemisen ja perustelemisen vahvistaminen 
 - Keskustelutaidot 
 - Muodollisessa puhelintilanteessa viestiminen 
 
 Integrointi muihin oppiaineisiin: 
 - Opintojen ohjaus 
 - Maantieto 



Fokus, kurs 6: Viesti ja vaikuta puhuen (RUB16) 
 
 Tavoitteet: 
 - Suullisen viestinnän taitojen vahvistaminen 
 - Ruotsinkieliseen vuorovaikutukseen rohkaiseminen 
 - Puhutun kielen ymmärtämisen vahvistaminen 
 - Valmistelua vaativan suullisen esityksen harjoitteleminen 
 - Pakollisten kurssien aihepiirien sanaston kertaaminen ja aktivoiminen 
 
 Aihepiirit: 
 - Pakollisten kurssien aihepiirit 
 - Ajankohtaiset ilmiöt 
 - Opiskelijoiden tarpeiden mukaiset aiheet 
 
 Rakenteet: 
 – Perusrakenteiden kertaus ja syventäminen 
 
 Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: 
 – Yksin ja ryhmässä toimiminen 
 – Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen 
 – Keskustelu- ja esiintymistaito 
 - Tiedonhakutaitojen vahvistaminen ja mediakriittisyys 
 - Tiedon tiivistämisen harjaannuttaminen 
 - Kuullun ymmärtämisen strategioiden vahvistaminen 
 
 Integrointi muihin oppiaineisiin: 
 - Vieraat kielet 
 - Äidinkieli ja kirjallisuus 
 - Muut oppiaineet opiskelijoiden kiinnostuksesta nousseiden aiheiden 
    mukaisesti 



Fokus, kurs 7: Kestävä elämäntapa (RUB17) 
  
 Tavoitteet: 
 - Tekstin lukemis- ja tuottamistaitojen syventäminen 
 - Eri tekstityyppien piirteisiin tutustuminen 
 - Kestävän elämäntavan pohtiminen 
 
 Aihepiirit: 
 - Kestävä elämäntapa ekologiselta, taloudelliselta, sosiaaliselta ja kulttuuriselta 
    kannalta 
 
 Rakenteet: 
 – Perusrakenteiden kertaus ja syventäminen 
 
 Opiskelu- ja kielitaitostrategiat: 
 - Tekstinlukustrategioiden syventäminen 
 – Erilaisten tekstityyppien tuottaminen 
 - Kirjallisen ilmaisun hiominen 
 - Kuullun ymmärtämisen strategioiden vahvistaminen 
 
 Integrointi muihin oppiaineisiin: 
 - Ympäristö- ja luonnontieteet 
 - Yhteiskuntaoppi 
 - Historia 


	- Prepositioilmaukset



