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1 Inledning 

Det finska skolsystemet styrs av lagstiftningen, de nationella grunderna för läroplanen 

för den grundläggande utbildningen och de lokala läroplanerna. Världen har förändrats 

efter den föregående reformen av grunderna för läroplanen 2004. Nu är det lärandet 

som står i fokus och eleverna ska ha en mera aktiv roll och de ska bli medvetna om 

hur man löser problem och ställer upp mål. Den nya reformen av grunderna i 

läroplanen betyder att de lokala och skolspecifika läroplanerna också måste skrivas 

om. De lokala läroplanerna och skolspecifika läroplanerna har skrivits enligt de 

nationella grunderna för läroplanen. De nya grunderna träder i kraft stegvis så att de 

hösten 2016 tas i bruk i lågstadier samtidigt med de nya grunderna för läroplanen för 

gymnasier och från hösten 2017 i högstadier.  

Utbildningsstyrelsen har gjort ett stort arbete när de har reformerat grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen. Irmeli Halinen skriver följande i 

utbildningsstyrelsens blogg (25.3.2015) : 

Grunderna för den grundläggande utbildningen sammanställdes i ett omfattande 
samarbete när utbildningsstyrelsen arbetade sida vid sida med kommuner, skolor och 
lärare och med lärarutbildare, forskare och andra viktiga intressegrupper. 
Reformprocessen har fått ett positivt gensvar i hela utbildningsområdet och i det 
finländska samhället. Det finns ingen prövningstid som krävs för denna förändring. I 
stället, eftersom det finns en hel del självständighet vid kommunerna att 
tillhandahålla utbildning, kan kommunerna utveckla sina egna innovativa metoder 
för att genomföra läroplanerna, som kan skilja sig från dem i andra kommuner.1  

(AS, egen översättning) 

                                                

1 The National Core Curricula were compiled in an extensive collaboration process where the 
Finnish National Board of Education worked side by side with municipalities, schools and 
teachers, and with teacher trainers, researchers and other key stakeholders. The reform process 
and the core curricula have met a positive response throughout the field of education and the 
Finnish society. There is no experimentation period needed for this change. Instead, as there is a 
lot of autonomy for local authorities in providing education, municipalities may develop their 
own innovative approaches to implementing the curricula, differing from those of other 
municipalities.  
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Det finns alltså en självständighet för kommunerna att utveckla sina egna innovativa 

metoder för att erbjuda utbildning. Hur blev det då med språkbadsläroplanen på den 

lokala och skolspecifika nivån i Helsingfors?  

Språkbad har funnits i Finland i nästan 30 år men i läroplanen nämns den första gången 

år 2004. År 2016 tas den nya läroplanen i bruk. I den nya reformen av den 

grundläggande utbildningen finns för den första gången ett helt kapitel för tvåspråkig 

undervisning och språkbad. Har detta nya kapitel varit till någon nytta i det lokala 

läroplansarbetet för språkbad i Helsingfors?  Det finns 10 skolor i Helsingfors som 

erbjuder språkbadsundervisning. Hur har den bakomliggande processen i 

läroplanskrivningen varit i dessa skolor: har skolorna samarbetat med varandra och 

vilken har utbildningsverkets roll varit under denna process? 

I denna avhandling undersöker jag hur processen för utarbetandet av detta nya kapitel 

för tvåspråkig undervisningen för den grundläggande utbildningen har gått och vilka 

inlärningsmål, kriterier och innehåll man har tagit med i den skolspecifika läroplanen 

för språkbad samt hur mycket språkbadslärarna har samarbetat med varandra och 

vilken hjälp de har fått av utbildningsverket i Helsingfors.  

Jag har själv jobbat som språkbadslärare i fyra år och varit med i denna nya 

läroplansprocess för språkbad i ett språkbadshögstadium i Helsingfors. Därför har det 

varit viktigt för mig att undersöka läroplansplanering för språkbad och synliggöra 

processen för kommande arbete inom denna sektor.   

1.1 Syfte 

Utbildningsstyrelsen har reformerat grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen och reformen kommer att genomföras i alla skolor i augusti 2016. Det 

finns ett helt kapitel om tvåspråkig undervisning i de nya grunderna för läroplan 

(GLGU2014) men ingen officiell kursplan eller definitioner för kompetensnivåerna 

för språkbadsundervisning. Eftersom språkbadselever i årskurs 9 ska bedömas enligt 

kriterierna för slutbedömningen i A1-språket ska den skolspecifika 

språkbadsläroplanen bearbetas enligt inlärningsmål och innehåll i A1-språk. 

Avhandlingens syfte är att undersöka hurdan skrivprocessen har varit i bearbetningen 

av den skolspecifika läroplanen för språkbad, hurdan hjälp man har fått av 
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utbildningsverket i Helsingfors och vilka innehåll och kompetensnivåer man har tagit 

med i den skolspecifika läroplanen. Mina forskningsfrågor är följande: 

1. Hur syns språkbad i den nya läroplanen? 

2. Vad är den bakomliggande processen i relation till hur språkbadsundervisning 

beskrivs i den skolspecifika läroplanen? 

3. Hur skiljer sig beskrivningen av språkbad från beskrivningen av kraven för A1-

språket? 

Det material som jag använder i denna avhandling är den skolspecifika läroplanen för 

språkbad och A1-svenska samt svaren på en enkät som jag har skickat till 12 

språkbadslärare i Helsingfors. Dessa lärare är mina informanter. Min metod är tudelad 

eftersom jag använder innehållsanalys för att jämföra skillnader i den skolspecifika 

läroplanen mellan språkbad och A1-svenska och aktionsforskning för att analysera 

processen bakom läroplansplaneringen för språkbad.  

1.2 Disposition 

I kapitel 2 går jag igenom de viktigaste begreppen som behövs i studien på basis av 

tidigare forskning och teori. De begrepp som jag diskuterar i detalj är 

modersmål/förstaspråk, andraspråk/främmande språk, tvåspråkighet och tvåspråkig 

undervisning och undervisning i främmande språk. Det är viktigt att också kort gå 

igenom den europeiska referensramen för språk för att bättre förstå de olika 

språkfärdighetsnivåerna i främmande språk och språkbadsspråk. Jag ger en historisk 

översikt av språkbad och hur språkbadsundervisningen har kommit till Finland samt 

berättar om de viktigaste principerna som gäller för metoden. Läroplaner är dokument 

som styr undervisningen så jag diskuterar den finska läroplanens tre dimensioner och 

den reform som grunderna för den grundläggande utbildningens (GLGU) läroplan har 

genomgått. I kapitel 3 går jag igenom metod, material och informanterna. I kapitel 4 

analyserar jag den bakomliggande skrivprocessen för läroplanen för tvåspråkig 

undervisning med hjälp av en central artikel av Mari Bergroth samt de svar som jag 

har fått av mina informanter och analyserar de skillnader som finns i den skolspecifika 
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läroplanen för språkbad och läroplan för A1-svenska. I kapitel 5 är det dags för 

sammanfattning och diskussion.  

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Termer och begrepp 

Det finns många människor i världen som talar fler språk än bara sitt modersmål. 

Många har läst ett eller flera främmande språk i skolan och de kan använda något annat 

språk i sin vardag. Hur definierar man en persons förstaspråk? Några definierar det 

som det språk som man behärskar bäst, det språk som man tänker på, drömmer på och 

räknar på (Skutnabb-Kangas 1981:21).  Med begreppet modersmål syftar man ofta på 

det samma som med förstaspråk eller L1 (’language 1’) som lärs in allra först. Språket 

behöver inte vara bokstavligen moderns språk: barnet kan lära sig det också av sin far 

eller av någon annan viktig person som finns till i barnets liv. Termen modersmål kan 

också betyda det språk som är personens mest använda språk, dens huvudspråk.  

Modersmål kan också vara någonting som inte har något att göra med kompetens utan 

med identitet. Ett språk kan symbolisera en kulturell tillhörighet fast man inte 

behärskar eller använder språket. (Börestam & Huss 2009: 23–24.) I denna avhandling 

kommer jag att använda begreppet förstaspråk istället för att prata om modersmålet.  

Man kan lära sig olika språk på många sätt men det som är skillnaden mellan 

begreppen främmande språk och andraspråk är om inlärningen sker genom 

organiserad undervisning (formell) eller inte (informell) (Sundman 1998:43). Om man 

lär sig ett nytt språk på ett formellt sätt utan att leva i den miljö där språket talas kallas 

det för främmande språk och människor kan ha kunskaper i flera främmande språk 

som de har lärt sig i skolan.  Begreppet andraspråk används om ett språk som man lär 

sig efter att ens förstaspråk är etablerat. Andraspråk lärs ofta informellt genom 

inverkan från omgivningen, t.ex. hos invandrare. (Börestam&Huss 2001:24.)  

Att definiera tvåspråkighet är svårt. Enligt Nils Erik Hansegård (1968:64) kan man 

inte entydigt använda begreppet. Vanligtvis behärskar man det ena språket bättre i 

vissa domäner än det andra och det finns många olika nyanser inom tvåspråkigheten. 

Man kan lära sig ett främmande språk i skolan, i arbetslivet, genom invandring eller 
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äktenskap. Kan detta kallas tvåspråkighet? Skutnabb-Kangas (1981:78–82) delar 

tvåspråkighet i fyra olika kategorier: 1) elit-tvåspråkiga, personer som har valt 

tvåspråkighet frivilligt t.ex. barn till diplomater, tjänstemän och högutbildade. 2) Barn 

från språkliga majoriteter som lär sig ett främmande språk i skolan eller i språkbad. 3) 

Barn från tvåspråkiga familjer, där föräldrarna har olika modersmål. 4) Barn från 

språkliga minoriteter, som lär sig majoritetsspråket och deras eget språk kan ha 

officiella begränsningar. 

Marketta Sundman (1998:38–41) kategoriserar tvåspråkighet enligt fyra kriterier 1) 

ursprung (bakgrund), 2) språkfärdighet (kompetens), 3) språkanvändning (funktion) 

och 4) identitet (attityder). I ursprung kan det finnas flera bakgrundsfaktorer t.ex. 

föräldrarnas modersmål eller den miljö där språket används. Språkfärdighet är ett mera 

komplicerat begrepp för att det består av flera delfärdigheter som t.ex. muntlig och 

skriftlig språkförmåga. Man måste kunna förstå språket först innan man kan börja tala 

det. Dessutom är det möjligt att kunna läsa ett språk utan att man kan tala det och 

tvärtom. Enligt färdighetskriteriet är man tvåspråkig om man har ett slags 

kompetensnivå i två olika språk. Om personen använder fler än ett språk kallas det för 

funktionell tvåspråkighet som faller under kriteriet språkanvändning. Då använder 

personen flera än ett språk dagligen i olika sammanhang. I relation till identitet anses 

en person vara tvåspråkig när hen själv identifierar sig med två olika språkgrupper och 

upplever sig som medlem t.ex. av en etnisk grupp. Identitet är inte beroende av 

språkfärdighet eller språkanvändning men med språkkompetensen hänger den 

samman eftersom den ger motivation att upprätthålla och lära sig språket. Det som har 

mest betydelse för identitet är ursprung.  

Tvåspråkig undervisning (tidigare: undervisning på främmande språk) är undervisning 

på två språk i ämnesundervisning, med varierande mängder av förstaspråk och 

andraspråk/främmande språk i enlighet med den undervisningsmodell som används. I 

modellen språkdusch är tyngdpunkten på tal och växelverkan. Meningen är att väcka 

intresse för främmande språk och vanligen finns det ingen läroplan att falla tillbaka på 

i en språkdusch. (Nikula & Marsh 1997:24–25, 83–84). De modeller som används 

mest i Finland är CLIL (content and language integrated learning, språk och 

innehållsintegrerad undervisning) och tidigt fullständigt språkbad (se kapitel 2.1). I 

CLIL-undervisning studerar eleverna t.ex. med den vanliga 
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främmandespråkundervisning ett eller flera skolämnen samtidigt på engelska och på 

det sättet får eleverna formell undervisning i engelska (Sundman 2013:70–71). I CLIL 

är undervisningsspråket ett främmande språk och inte ett andraspråk som används i 

omfattande utsträckning i samhället. CLIL-undervisningen börjar först när eleven har 

lärt sig tala och skriva på sitt förstaspråk. Enligt studier ligger totalantalet av CLIL-

undervisning i Europa under 50 % av skolans undervisning i de skolor som har tagit 

CLIL-modellen i bruk även om det även finns extensiva modeller.  CLIL-

undervisningen har samma ämnesinnehåll som skolämnena har i läroplanen och den 

ersätter inte undervisning i främmande språk. Lärarna i CLIL är ofta inte infödda 

språkbrukare med målspråket som förstaspråk och de är inte heller språklärare även 

om detta varierar. Ämnesundervisning på ett främmande språk erbjuder flera tillfällen 

till mångsidig kommunikation, ger omfattande ordförråd, ett rikare urval av strategier 

samt en mer flytande kommunikation än textboksbunden kommunikation som är 

typisk för språkundervisning. CLIL-pedagogiken baserar sig på sociokulturell 

inlärning som utgår från att språket lärs in så att det används i meningsutbyte och social 

växelverkan (Nikula & Järvinen 2013:143–145). CLIL-pedagogiken ger en möjlighet 

att undervisa främmande språk i en annorlunda inlärningsatmosfär. 

Språkundervisning i främmande språk innehåller minst en lång och en medellång 

lärokurs i Finland. Av dessa språk ska det ena vara det andra inhemska språket (finska 

eller svenska) och det andra ett främmande språk eller samiska. Språkundervisning i 

främmande språk börjar i allmänhet i årskurs 3. De långa lärokurserna kallas för A-

språk och de omfattar också modersmålinriktade lärokurser i finska och svenska samt 

språkbadsspråkundervisning. Det första främmande språket kallas för A1-språk och 

det är obligatoriskt. Eleven kan välja ett frivilligt A2 språk, som också är lång lärokurs, 

oftast i årskurs 4. Det andra obligatoriska språket kallas för B1 språk och det börjar i 

allmänhet i årskurs 6. B1-språk är en medellång lärokurs i främmande språk; det finns 

också en kort valfri lärokurs som kallas för B2-språk och det brukar i allmänhet börja 

på årskurs 8 eller i gymnasiet. (GLGU 2014:244, 371) Före den nya läroplanens 

grunder (GLGU2014) har B1 språket börjat först på högstadiet men nu på hösten 2016 

börjar alla B1-svenska redan i årskurs sex.  
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2.2 Den europeiska referensramen för språk (CERF) 

Den europeiska referensramen för språk utformar en gemensam grund för 

språkinlärning i Europa. Den ger en omfattande beskrivning av de färdigheter, 

kunskaper och den kulturella aspekten som man behöver för att kommunicera på ett 

visst språk. Referensramen definierar färdighetsnivåer och genom dem är det möjligt 

att mäta elevernas framsteg i inlärningsprocessen. Eftersom det finns olika 

utbildningssystem i Europa är syftet med referensramen att den fungerar som 

hjälpmedel för för den som ordnar undervisning, för lärare, för lärarutbildare, för 

universiteten osv. Med hjälp av tydliga, väl beskrivna mål, innehåll och metoder är det 

lättare att öka öppenheten i kursplaner och examina samt på det sättet underlätta det 

internationella samarbetet. När det finns objektiva kriterier i referensramen för att 

beskriva språkfärdigheter har alla ömsesidiga erkännandet av examina i Europa. 

Referensramen har en klassificeringsstruktur som innebär att språklig kompetens är 

uppdelad i separata komponenter. Men man måste ta i beaktande de klassificerade 

färdigheterna och varje människas unika personlighet som betyder att samspel i 

utvecklingen är komplext. Därför är det viktigt att de centrala målen i utvecklingen för 

språkinlärning underlättar den positiva utvecklingen av elevernas personlighet och 

identitet i sammanträffanden mellan människor med olika språkliga och kulturella 

bakgrunder. I referensramen finns också beskrivningar av ”delfärdigheter” som hjälper 

till när det behövs bara begränsade kunskaper i ett språk (t.ex. att förstå men inte tala) 

eller om det finns endast en begränsad tid att lära sig ett språk för någon. (Council of 

Europe 2007:1) 

Följande användningsområden specificeras i referensramen:  

1. Planering av språkutbildning som t.ex. vilka förkunskaper kurserna kräver (tidigare 
språkinlärning), mål och innehåll. 

2. Planering av språkcertifiering, dvs. innehållet i examina, bedömningskriterier med 
tonvikt på positiva prestationer. 

3. Planering av självständigt lärande genom att öka medvetenhet om elevernas egen 
kunskapsnivå och att eleverna själva sätter upp genomförbara mål, val av läromedel och 
självbedömning. 

4. Språkkurser och certifieringar kan förbättra elevernas kunskaper i språkfärdighet och 
kommunikativ kompetens inom ett visst område, betona språkinlärning så att eleven kan 
uppnå en högre färdighetsnivå eller endast omfatta vissa aktiviteter och färdigheter.  
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(Council of Europe 2007:6–7) 

Referensramens mål är att hjälpa undervisningsanordnaren att beskriva de 

språkfärdighetsnivåer som krävs enligt befintliga standarder, prov och examina för 

att underlätta jämförelser mellan olika system. Det finns tre grundnivåer (A, B, C) 

för språkinlärning och alla tre är indelade i två undernivåer, 1 och 2; C är mer 

avancerad än A och undernivå 2 innebär större färdighet än kunskap på nivå 1. Se 

figur 1. 

_________________________________________________________________ 
  A    B    C  
Användare av nybörjarnivå Självständig användare Avancerad 
användare 
 /  \     /  \       /  \ 
A1   A2  B1  B2  C1  C2 
Figur 1. förevisar de tre basnivåer och sex undernivåer som den europeiska referensramen bygger 
sig på. 

De gemensamma referensnivåerna betyder på den globala skalan att 

språkanvändare på: 

– A1 kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande 

fraser som syftar till att möta konkreta behov; kan presentera sig själv och andra samt 

ställa och besvara frågor om personliga förhållanden som var han/hon bor, personer 

han/hon känner och saker han/hon har; kan samtala på ett enkelt sätt under 

förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till. 

– A2 kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov 

(t.ex. mycket grundläggande information om individ och familj, inköp, 

lokal geografi, sysselsättning); kan kommunicera i enkla och rutinmässiga 

sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information; och 

kan i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin närmaste 

omgivning samt förhållanden inom områden som rör omedelbara behov. 

– B1 kan förstå huvudinnehållet i vad han/hon hört eller läst om välkända 

förhållanden som han/hon regelbundet möter i arbetet, i skolan, på fritiden, 

etc. när det presenteras på tydligt standardspråk; kan hantera de flesta 

situationer som vanligtvis uppstår under resor i områden där språket talas; 

kan producera enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända 

eller av personligt intresse; och kan beskriva erfarenheter och händelser, 
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berätta om drömmar, förhoppningar och framtidsplaner och kortfattat ge 

skäl för och förklaringar till åsikter och planer.  

– B2 kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och 

abstrakta ämnen, inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna 

specialområdet; kan delta i samtal så pass flytande och spontant att ett 

normalt umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan 

ansträngning för någondera parten; och kan producera tydlig och 

detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett 

aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika 

valmöjligheter.  

– C1 kan förstå ett brett urval av krävande, längre texter och urskilja 

underförstådda betydelser; kan uttrycka sig flytande och spontant utan att 

i större utsträckning söka efter ord och uttryck; kan använda språket 

flexibelt och effektivt för såväl sociala som studie- och arbetsrelaterade 

ändamål; kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter 

om komplexa ämnen; och kan på ett planerat sätt med olika medel 

organisera och binda samman en text till en sammanhängande helhet.  

– C2 kan med lätthet förstå allt som hen hör eller läser, kan sammanfatta 

information från olika muntliga och skriftliga källor och återge argument 

och redogörelse i en sammanhängande presentation; och kan uttrycka sig 

spontant och mycket flytande och klarar av finare nyanser även i mer 

komplexa situationer.  

(Council of Europe 2007:23–24) 

Eftersom det är viktigt att elever, lärare och andra användare får ytterligare 

information om färdigheter är det möjligt att lägga till mera nyanserade nivåer så 

att inlärarna har möjlighet att skapa en profil över sin allmänna språkfärdighet och 

själva bedöma sin färdighetsnivå. Dessutom befinner sig en stor del av inlärarna 

på A2-nivån, så det är viktigt att synliggöra framsteg på de lägre nivåerna.  

 

Då ser referensnivåer ut som i figur 2. 
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____________________________________________________________________ 
A1  A2  B1  B2  C1  C2 

      /  \  /  \  /  \  /  \  /     
A1.1 A1.2      A2.1   A2.2      B1.1 B1.2      B2.1   B2.2       C1.1 -

____________________________________________________________________
Figur 2.  (Council of Europe 2007:32) 

 

De här undernivåerna visar en tunn skiljelinje. De representerar den aktuella 

kravnivån. Varje nivå har beskrivningar för läsförståelse, hörförståelse, skrift och tal. 

Dessa Beskrivningar definierar språkfärdighetsnivån. Varje nivå bygger på den 

föregående och omfattar alla andra nivåer som ligger under den på skalan. T.ex. en 

person som befinner sig på nivå B1.1. antas kunna göra allt som beskrivs i A2 och göra 

det ännu bättre. Alla beskrivningar upprepas inte på nästa nivå. Det som måste vara 

klart är vilket syfte språkfärdighetskalor har och beskrivningar ska formuleras så att 

de motsvarar detta syfte. (Council of Europe 2007:33–37) 

I Finland är den europeiska referensramen utarbetad som en tillämpning av de skalor 

som finns i den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och 

bedömning av språk. Den kallas för Nivåskala för språkkunskap och språkutveckling. 

Alla nivåer har sitt eget namn som: 

A1.1 De första grunderna i språket  

A1.2  Elementär språkfärdighet stadd i utveckling 

A1.3  Fungerande elementär språkfärdighet 

A2.1  Den grundläggande språkfärdighetens begynnelseskede 

A2.2  Grundläggande språkfärdighet stadd i utveckling 

B1.1  Fungerande grundläggande språkfärdighet 

B1.2  Flytande grundläggande språkfärdighet 

B2.1  Självständig språkfärdighet, grundnivå 

B2.2  Fungerande självständig språkfärdighet 

C1.1  Avancerad språkfärdighet, grundnivå 

   (Utbildningsstyrelsen 2014) 

I de nya grunderna för grundläggande utbildningen (GLGU2014) har nivåskalan för 

språkkunskap och språkutveckling uppdaterats från år 2004 och den finns i 
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stödmaterialet för grunderna för läroplanen (samt som bilaga i slutet av denna 

avhandling). Det finns uppdateringar för beskrivningar på alla nivåer och dessutom 

har klassificeringen förändrats från läsförståelse, hörförståelse, skrift och tal till 

förmåga att tolka texter, förmåga att producera texter, förmåga att kommunicera som 

omfattar kommunikationsförmåga i olika situationer, användning av 

kommunikationsstrategier och kulturellt lämpligt språkbruk. (GLGU 2014 

stödmaterial) 

2.3 Språkbad  

Språkbadsmetoden har sitt ursprung i Kanada. I mitten av 1960-talet hade många bland 

den engelskspråkiga befolkningen i Quebec studerat franska i skolan men den 

språkkunskap de hade fått räckte inte till för att jobba eller socialisera på franska. 

Franska är det officiella språket och majoritetsspråk i Quebec. När konkurrensen för 

arbetssökande blev svår utan kunskap i franska började en grupp föräldrar lobba för 

att skolans direktion i St. Lambert i Quebec skulle förbättra undervisningen i franska 

som andraspråk (L2) för att garantera en bättre framtid för deras barn. Föräldrarna läste 

artiklar om tvåspråkig undervisning och kontaktade McGill-universitetet för 

konsultering så att de skulle få något annat alternativ att undervisa barnen i franska. 

Till följd av dessa föräldrars engagemang lanserades det första språkbadsprogrammet 

(Swain & Johnson 1997:2). Programmet gick ut på att barn som hade engelska som 

L1 skulle få fullständig undervisning på franska (L2) från första dagen i 

barnträdgården. Barnen skulle också lära sig läsa först på franska och senare på andra 

klassen ha litteraturkunskap på deras L1 språk. Andra ämnen skulle också undervisas 

på L2 men senare i läroplanen skulle hälften av ämnesundervisning ske på L1-språket. 

Det här programmet kallades för tidigt fullständigt språkbad (early immersion). När 

resten av Kanada i slutet av 1960-talet blev medveten om vilket socialt värde franskan 

hade också för ekonomin och i politiken så spreds språkbadsprogrammet runt hela 

landet. Det uppstod många varianter av programmet när det spreds. Eftersom några 

föräldrar och administrationen blev oroliga över elevernas L1-utveckling blev en 

variant ett s.k. tidigt delvis språkbad (partial immersion program). I tidigt delvis 

språkbad gick bara halva dagen av skoldagen på franska från början av årskurs ett. 

Fördröjt språkbad (the late immersion program) startade först på årskurs sex eller sju. 

Nuförtiden deltar nästan 7 % av skoleleverna i Kanada i någon av dessa 
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språkbadsvarianter (Swain & Johnson 1997: 2–3). Språkbadsprogram har också 

lanserats i städer i Kanada som inte har franska som talat språk och på olika ställen 

runt om i världen. Därför används termen språkbad också i de fall när bara ett 

minimum av undervisningen går på något främmande språk; t.ex. i Ungern finns 

engelskt språkbad och i Australien fransk språkbad. Meningen var dock i början av 

programmet att eleverna skulle lära sig det språk flytande som majoriteten talade 

medan de samtidigt skulle behålla sitt L1-språk. (Swain & Johnson 1997:4) Språkbad 

har också varit effektiva med att främja ursprungsspråk som i Katalonien med 

katalanskan eller i Baskien med baskiskan, där det tidigare var förbjudet att undervisa 

i dessa språk. Men nu har språkbadsundervisning återtagit sin plats bland de språk som 

undervisas. (Swain & Johnson 1997:5) 

2.3.1 Tidigt fullständigt språkbad i Finland 

Språkbadsprogram startades i Vasa i mitten av 1980-talet. I Vasa talar ca 70 % av 

befolkningen finska och 30 % svenska så staden är tvåspråkig och båda språken 

används. Eftersom svenskan är Finlands andra nationella språk var det naturligt att 

börja språkbadsprogram på svenska. Den första språkbadsbarnträdgården grundades 

hösten 1987 och den första språkbadsklassen inledde sin verksamhet följande år 

(Björklund 1997:86–88). När språkbadsundervisningen började i Vasa utgick den från 

den kanadensiska förebilden med det tidiga fullständiga språkbadet. Förebilden 

modifierades att passa Finlands behov (Laurén 1999:22).  Efter de första grupperna i 

språkbad har det uppstått fler grupper i Vasa och i andra tvåspråkiga kommuner i 

Finland. Största delen av grupperna följer den kanadensiska modellen men det finns 

olika varianter som framtonar sig med olika begynnelsetidpunkt och språk. Det finns 

två finska språkbad och flera engelska versioner samt språkbad på samiska för att 

främja respektive språk. Språkbadet är oftast genomfört i de kommunala 

barnträdgårdarna och skolor men det finns också privata språkbadsbarnträdgårdar 

(Björklund 1997:91). 

Språkbad i Finland har funktionell tvåspråkighet som utgångspunkt. Lärarna i 

språkbad använder konsekvent bara ett språk med eleverna, så att modersmålslärarna 

är modeller för elevernas modersmål och språkbadsläraren för språkbadsspråket. 

Eftersom språkbadslärare använder bara språkbadsspråket maximerar hen elevernas 
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möjlighet att höra och använda språkbadsspråket. Trots att läraren kan elevernas 

förstaspråk gör hen på detta sätt en medveten avvikelse i typisk tvåspråkig diskurs vad 

gäller kodväxling. Eleverna behöver inte vara lika konsekventa men de uppmuntras att 

använda språkbadsspråket aktivt. Språkbadsprogrammen är utvecklade för enspråkiga 

elever som genom språkbad lär sig svenska. Modellen kallas för succesiv tvåspråkighet 

i undervisningen, vilket betyder att andraspråksundervisningen börjar först efter att 

barnet är tre år och förstaspråket samt barnets identitet har utvecklats till den nivån att 

förstaspråket fungerar som tankens språk. I språkbadsprogram där de flesta 

aktiviteterna sker på språkbadsspråket är det viktigt att barnets förstaspråk stöder dess 

identitet.  

Elevernas språkliga förmåga övas mångsidigt på båda språken och man litar på att 

barnets förmåga i olika (kompetens)delområden förflyttas från det ena språket till det 

andra. Därför kan undervisningen i båda språken integreras i undervisningen av 

innehållen. Undervisningen av ämnesinnehållen är viktig på båda språken men ska inte 

ske samtidigt. Språkbadselevens typiska skoldag är minst tvåspråkig och oftast 

flerspråkig eftersom också främmande språkundervisning sker enligt 

språkbadsprinciperna t.ex. så att engelska studeras på engelska (Bergroth & Björklund 

2013:92–93).  

Skolans undervisningsspråk och språkbadsspråk skapar en helhet som syns bäst i 

lärokursen i modersmålet och litteraturen. Lärokurser kombineras till en helhet så att 

hälften av timresurserna delas mellan språkbadsspråket och modersmål och litteratur 

(statsrådets förordning 422/2012 8§). Det här betyder att en del av lärokursen i 

modersmål och litteratur kan undervisas på språkbadsspråket. Eleverna lär sig att läsa 

och skriva på språkbadsspråket men sätter sig in i typiska strukturer i modersmålet på 

sitt eget modersmål (Bergroth 2015:21). Modersmålsundervisningen börjar redan på 

årskurs 1 och antalet veckotimmar stiger gradvis och samtidigt minskar 

språkbadsundervisningen så att bara 50 % av undervisningen är på språkbadsspråket i 

högstadiet. Undervisningen på främmande språk (L3 och L4) börjar redan på årskurs 

3 och 4. Språkbadselever kan i bästa fall ha tre s.k. A-språk, när språkbadspråket anses 

vara A1-språk (Kangasvieri, Miettinen, Palviainen, Saarinen & Ala-Vähälä 2012:21). 

I Finland har språkbadsprogram funktionell tvåspråkighet som utgångspunkt och den 

tidig fullständig språkbad är det mest använda modellen fast det finns varianter. 
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Språkbad i Finland har sitt ursprung i den kanadensiska modellen och det är riktad till 

elever som kommer från enspråkiga familjer.  Språkbadsprogrammet börjar först i tre 

års ålder eftersom då har barnens identitet och L1 språk utvecklats. Skolans 

undervisningsspråk och språkbadspråk skapar en helhet och antalet av veckotimmar i 

språkbadsspråket minskar från 100% i barnträdgård till 50% på högstadiet. Lärarna i 

språkbad använder konsekvent språkbadspråket och  modersmålslärarna barnens L1 

språk. Eleverna uppmuntras att använda språkbadsspråket aktivt i skolan och utanför 

skolan.   

2.3.2 Språkbadsskolor i huvudstadsregionen 

I huvudstadsregionen finns det allt som allt 23 språkbadskolor för tillfället eller skolor 

som erbjuder språkbad. I denna avhandling innefattar huvudstadsregionen 

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda och Sibbo. I Helsingfors finns det sex 

lågstadier som erbjuder språkbad och de är Puotilan ala-aste, Roihuvuoren ala-aste, 

Kallion ala-aste, Meilahden ala-aste, Taivallahden peruskoulu och Lauttasaaren ala-

aste. Det finns nu fyra språkbadshögstadier i Helsingfors men från början av hösten 

2016 finns det fem stycken eftersom det börjar språkbad i Vartiokylän yläaste i östra 

Helsingfors.  De andra fyra är Alppilan yläasteen koulu, Meilahden yläasteen koulu, 

Lauttasaaren yhteiskoulu ja Taivallahden peruskoulu (Helsingfors utbildningsverket 

hemsidor). I Esbo  finns det tre lågstadier som ordnar språkbad och de är Soukan koulu, 

Päiväkehrän koulu och Westendinpuiston koulu, det finns också två högstadier som 

har språkbadsprogram i Esbo och de är Haukilahden koulu och Espoonlahden koulu 

(Esbo stadens hemsidor). I Grankulla finns det språkbadsundervisning i lågstadiet i 

Mäntymäen koulu (Grankulla stadens hemsidor). I Kyrkslätt finns det bara ett 

lågstadium som är i Gesterbyn koulu (Kyrkslätt kommunens hemsidor). I Vanda finns 

det två lågstadier en i Uomarinteen koulu och den andra i Viertolan koulu. De finns ett 

högstadium i Vanda som erbjuder bara partiellt språkbad  i Kilterin koulu (Vanda 

stadens hemsidor). I Sibbo finns det både lågstadium i Leppätien koulu och 

högstadium i skolcentret Nickby Hjärta var det också finns ett svenskspråkigt 

högstadium under samma tak (Sibbo kommunens hemsidor). Krista Kattilakoski 

skriver i sin pro gradu avhandling (2016) att i Grankulla i Kasavuoren koulu börjar 

språkbadsundervisnig på hösten 2016. Detta betyder då att det också finns 

språkbadshögstadie i Grankulla. Språkbadsprogrammet i högstadiet kommer att följa 
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den tidigt fullständig språkbad principen så att 50% av undervisningen sker på 

svenska. Då finns det 24 skolor i Huvudstadsregionen som erbjuder 

språkbadsundervisning. Av dessa skolor är 14 lågstadier och 10 högstadier och av dem 

är två nya högstadier. Det finns expandering i språkbad som betyder att det finns behov 

för flera skolor. I Helsingfors finns det också åtta kommunala och två privata 

språkbadsdaghem. På Helsingfors stads webbsidor står det att man kan ansöka om 

plats i språkbadsdaghem i slutet av mars under det år barnet fyller 4 år. Det förväntas 

inte att de barn som börjar i ett språkbadsdaghem har kunskaper i svenska utan de kan 

använda deras eget förstaspråk tills de har tillräckliga färdigheter att använda det 

svenska språket. Föräldrarna behöver inte heller ha kunskaper i svenska. I läroplan för 

de grunderna för grundläggande utbildningen (GLGU2014:89) står det att för att 

samarbetet mellan hem och skola ska säkerställas, ska alla centrala dokument och 

information som är avsedd till vårdnadshavaren finnas på skolans undervisningsspråk. 

2.4  Läroplan  

2.4.1 Läroplan som styrdokument och den grundläggande undervisningen 

Undervisningen i grundskolan styrs av lagstiftningen, de nationella grunderna för 

läroplanen och de lokala läroplanerna. De nationella författningarna som innehåller 

bestämmelser om övriga principer gällande anordnandet av utbildningen, om de 

allmänna målen för undervisningen, om läroämnen, undervisningsspråk, bedömning, 

skolornas arbetstider och elevernas rättigheter och skyldigheter är lagen (628/1998), 

förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) och statsrådets förordning om 

riksomfattande mål och timfördelning i den grundläggande utbildningen (1435/2001). 

Den norm som är mest central är utbildningsstyrelsens läroplansgrunder som styr 

skolans verksamhet och den grundläggande utbildningen. Grunderna preciserar de 

centrala riktlinjerna för skolans fostrings- och undervisningsarbete och de nyaste 

grunderna är från år 2014. I grunderna anges skolans uppgift och värderingar, principer 

om inlärningssyn, lärmiljöer, verksamhetskultur och arbetssätt samt information om 

undervisningens innehåll och målen för läroämnena och temaområdena och också 

riktlinjer för handledning, stöd, utvärdering, elevvård och samarbete mellan hem och 

skola (Utbildningsstyrelsen 2016).  
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Målet med den grundläggande undervisningen är att stödja elevernas tillväxt och ge 

samma behörighet till alla elever att fortsätta deras studier.  Den grundläggande 

utbildningen ges till läropliktiga barn och unga i en grundskola och grundskolan 

innefattar årskurserna 1–9. Det finns ca 3200 skolor i Finland som erbjuder 

grundläggande utbildning och största delen är kommunala, under 2 % av skolorna är 

privata. De första sex åren i lågstadiet har eleverna en klasslärare och på högstadiet är 

det ämneslärare som undervisar (Utbildningsstyrelsen 2016). Den grundläggande 

utbildningen är avgiftsfri. Lagen (628/1998) för den grundläggande utbildningen 

bestämmer om grundläggande utbildning och läroplikt. 

Vid utbildningen iakttas enhetliga grunder i hela landet enligt vad som bestäms i denna 
lag. Utbildningen skall ordnas så att elevernas ålder och förutsättningar beaktas och så 
att elevernas sunda uppväxt och utveckling främjas.  

(Finlex § 3 628-1998) 

2.4.2 De tre nivåerna i den finska läroplanen 

Det finns tre nivåer i den finska läroplanen. Den första nivån är grunderna för den 

grundläggande utbildningen (GLGU). Skolan eller utbildningsanordnaren måste 

innefatta undervisningens mål och centrala innehåll i läroplanen enligt grunderna för 

läroplanen eftersom det är en föreskrift som bör följas av skolan och 

undervisningsanordnaren. På det sättet garanterar föreskriften de grundläggande 

rättigheterna i utbildningen som jämlikheten, enhetligheten och kvaliteten i 

undervisningen samt elevernas rättsskydd. Utbildningsstyrelsen håller uppsikt över 

hurdana funktionella effekter det finns i läroplans- och examensgrunderna i samband 

med utvärderingen av utbildningen (Utbildningsstyrelsen 2016).  

Den andra nivån är den lokala läroplanen som görs upp på basis av läroplansgrunderna. 

Kommuner, som i de flesta fall är undervisningsanordnare, ansvarar för utarbetandet 

av läroplanen. Alla kommuner och skolor som erbjuder grundläggande utbildning 

måste ha en läroplan eftersom den fungerar som grund för skolans fostrings- och 

undervisningsarbete. Lagen tryggar att eleven har rätt att få undervisning enligt 

läroplanen och handledning under skolans arbetsdagar. Enligt lagen ska 

undervisningen ordnas i enlighet med elevernas ålder och förutsättningar samt i 

samarbete med hemmen.  
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Den kommunala läroplanen består av delar som alla skolor i kommunen följer. 

Innehållet kan variera med det utbud som utbildningsanordnaren har, beroende på 

lokala behov och möjligheter. Därför behöver kommunerna som underlag för beslut 

om läroplansarbetet bl.a. om lärokurserna i modersmål och litteratur, i det andra 

inhemska språket och i de främmande språk som undervisas, om timfördelningen i 

samband med när de olika läroämnena inleds, om valfria ämnen och om eventuella 

prioriteringar. Också andra viktiga beslut som undervisning i sammansatt klass eller 

årskursintegrerad undervisning och läroämnesindelning ska tas av kommunen. 

Kommunen fattar också beslut om de erbjuder påbyggnadsundervisning eller inte och 

i vilken form, i grupp eller individuellt (Utbildningsstyrelsen 2014).  Den lokala 

läroplanen är ett officiellt dokument och de flesta kommuner och skolor lägger ut den 

på sina webbplatser.  

Den tredje nivån är den skolspecifika läroplanen som skolorna själva bearbetar enligt 

den kommunala läroplanen och grunderna för läroplanen.  Föräldrarna och eleverna 

kan delta i arbetet i den skolspecifika läroplanen med att sammanställa läroplanen och 

fastställa målen för fostringsarbetet. Skolan kan själv bestämma hurdana läroböcker 

och övrigt läromaterial de använder men allt görs på basis av läroplanen och den 

årsplan som utarbetas varje år. I årsplan ska skolan specificera hur den skolspecifika 

läroplanen kommer att genomföras under läsåret (GLGU2014). De dokument som 

skolans undervisning och fostringsarbete grundar sig på är läroplanen och årsplanen 

och skolorna brukar presentera den på sina hemsidor och på t.ex. föräldramöten 

(Utbildningsstyrelsens webbsidor 2016). Eftersom jag analyserar processen bakom 

läroplansplanering är det viktigt att förstå alla dessa lagar, förordningar och strategier.

  

2.4.3 Reformen av grunderna för läroplanen 2014 

Världen har förändrats efter den förra reformen av grunderna för läroplanen år 2004. 

Görande, vetande och varande har förändrats eftersom alla stora och viktiga resultat 

som vi gör sker i samverkan och i nätverk, allt vetande är allt mer decentraliserat 

mellan den sociala aspekten och tekniken och vårt varande dvs. vår identitet är under 

ständig påfrestning i den föränderliga globala och informationsrika världen (Halinen 

2013). Samhället har alltså förändrats men också lagen som gäller arbetsro och 
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elevhandledning samt förordningen som gäller timfördelning har förändrats 

(28.6.2012) och grunderna för läroplanen 2004 är föråldrade. (Halinen 2013:17) 

Om du vill förstärka nyfikenhet, låt eleven fråga. Om du vill utveckla problemlösning, 
anknyt saker till riktiga livets problem och uppmuntra eleverna hitta lösningar 
tillsammans. Om du vill befrämja förståelse, sammanför information från olika 
läroämnen. Om du vill uppfostra medborgare som bygger vårt samhälle, förstärka 
samverkan så att alla är och får vara med, ge möjlighet att påverka och befrämja 
positivt kritiskt tänkande. Om du vill förstärka elevens självkänsla och motivation, ge 
konstruktiv och ärlig respons, platta aldrig till någon elev.  

(Halinen 2013, egen översättning)2 

Det som förändras är skolans och undervisningens relation till samhället, vad skolans 

värdegrund, uppgift och förpliktelser är. Grunderna för den nya läroplanen har 

utarbetats enligt följande värdegrunder:  

 Alla elever är unika och har rätt till god undervisning,  
 Humanitet, bildning, jämlikhet och demokrati,  
 Kulturell mångfald är en rikedom, 
 Nödvändigheten av en hållbar livsstil  

 (GLGU2014:12–14) 

Synen i den nya läroplanen utgår från lärande. Eleven ska ha en aktiv roll och lära sig 

att ställa upp mål, lösa problem, växa som människa, använda språket, kroppen och 

olika sinnen som har stor betydelse för tänkande och lärande. Eleven lär sig att 

reflektera över sina nya kunskaper och färdigheter, över sitt lärande, sina upplevelser 

och sina känslor. Nyskapande verksamhet främjar lärandet genom glädjen att lära sig 

och positiva känslor och uppmuntrar eleven att utveckla sig. Kommunikation med 

andra elever, lärare och andra vuxna samt olika grupper och lärmiljöer är viktiga och 

styr lärandet. Det innebär tankeverksamhet, utforskande, individuellt och gemensamt 

arbete, planering samt mångsidig utvärdering. Eleverna ska arbeta tillsammans och 

lära sig att ta i beaktande konsekvenserna av sitt arbete och hur det påverkar andra 

människor och omgivningen. Gemensamt lärande har stor betydelse för lärprocessen 

                                                

2 Jos haluat vahvistaa uteliaisuutta, salli kyseleminen. Jos haluat kehittää ongelmanratkaisutaitoa, 
kytke asiat tosielämän ongelmiin ja kannusta oppilaita etsimään ratkaisuja yhdessä. Jos haluat 
edistää ymmärrystä, liitä eri oppiaineisiin kuuluvia asioita toisiinsa. Jos haluat kasvattaa yhteiskuntaa 
rakentavia kansalaisia, edistä kaikkien mukanaoloa ja osallistumista, anna tilaisuuksia vaikuttaa ja 
edistä myönteistä - ei kielteistä - kriittistä ajattelua. Jos haluat vahvistaa oppijan itsetuntoa ja 
oppimismotivaatiota, anna rakentavaa ja rehellistä palautetta. Älä koskaan nolaa oppijaa. (Halinen 
2013:39) 
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och förmåga till problemlösning samt till att tänka kreativt och kritiskt och förstå olika 

perspektiv. (GLGU 2014:14–15)  

I de nya grunderna för läroplanen anges de mål som regleras av lagen och statsrådets 

förordning. De är utveckling till humana människor och samhällsmedlemmar, 

behövliga kunskaper och färdigheter, främjande av bildning, jämlikhet och livslångt 

lärande. Målen i statsrådets förordning gör undervisningen till en helhet som skapar 

och utvecklar sådan allmänbildning som man behöver i den tid vi lever i nu. Grunderna 

fastställer målen och innehållet för de gemensamma läroämnena, målen för 

kompetensområdena och för mångvetenskapliga läroämnen där olika läroämnen 

sammanförs. Systematiskt samarbete och utvärdering behövs för att målen ska nås och 

förverkligas. (GLGU 2014:18) Den nya läroplanen har också mångsidig kompetens 

som mål. Det är en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, 

attityder och vilja samt förmåga att använda dem på det sätt som situationen kräver. 

Utbildningsstyrelsen beskriver mångsidig kompetens med en figur på deras webbsidor 

som liknar figur 3. 

 

Figur 3. Mångsidig kompetens (se bilaga 4) 

De sju delområdena inom mångsidig kompetens är a) Förmåga att tänka och lära sig, 

b) vardagskompetens, c) kulturell och kommunikativ kompetens, d) multilitteracitet, e) 

Att växa till 

människa 
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digital kompetens, f) arbetslivskompetens och entreprenörskap, g) förmåga att delta, 

påverka och bidra till en hållbar framtid. Det som lägger grunden för utvecklingen av 

kompetensen är en värdegrund synen på lärande och verksamhetskultur. Kompetensen 

byggs upp genom läroämnen som tillämpar innehållet och metoderna innanför den 

egna vetenskapsgrenen. Innehållsområden, arbetssätten och kommunikationen mellan 

eleven och omgivningen påverkar hur kompetensen utvecklas. Eleverna borde få 

respons, handledning och stöd för sitt lärande och det påverkar deras attityd, 

motivation och vilja att agera. (GLGU 2014:18–23) I den gamla läroplanen (2004) var 

målen kortfattat skrivna och innehållen väldigt omfattande och kriterierna för 

utvärdering var de mest omfattande. Nu, i den kommande läroplanen ligger 

tyngdpunkten på målen för lärande och bara centrala punkter i innehållen är 

preciserade. Kriterierna för utvärdering har utvecklats så att varje mål har sitt eget 

kriterium.  

I kapitel 2 har jag genomgått de viktiga begreppen, lagar, förordningar och strategier 

som behövs i denna avhandling samt med tidigare forskning. Jag har försökt förklara 

alla utgångspunkter som behövs för att begripa vad måste tas i hänsyn medan man 

planerar språkbadsundervisning och den skolspecifika läroplanen. De nya grunderna 

för grundläggande undervisningen och alla tre nivåer som finns i den finska läroplanen 

samt förståelse av språkbadsprogrammet bygger en grund för denna avhandling.  

 

3 Metod och material 

3.1 Metod 

Metoden i denna avhandling är innehållsanalys och aktionsforskning. Studien är 

tudelad eftersom jag analyserar innehållet i läroplanen för A1-språk och språkbad och 

sedan analyserar jag de svar som jag har fått av språkbadslärarna genom en enkät samt 

processen kring läroplansplanering för språkbad. Min avhandling har sin utgångspunkt 

i teorier om språkbad och grunderna för den grundläggande utbildningen.   

Metoden för innehållsanalysen är en analys av innehållet i olika typer av texter. 

Meningen är att kartlägga och tolka budskap samt avsikter eller meningsstrukturer och 
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skriftliga källor.  Innehållsanalys kan delas i kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. 

I denna avhandling används kvalitativ innehållsanalys. I kvalitativ innehållsanalys 

tolkar man texter och verbala uttryck genom systematisk kategorisering. Tolkningen 

av textens delar och dess kontext ska vara subjektiv och holistisk. Samtidigt som man 

tillämpar strikta regler vid kodningen av texter bygger själva tolkningen på 

subjektivitet. Fokus i kvalitativ innehållsanalys är på den subjektiva förståelsen av en 

text. (Nygård 2015:3–6) I allmänhet börjar analysen i kvalitativ innehållsanalys med 

att läsa igenom hela materialet och då samtidigt få en helhetsbild av materialet. De 

olika kategorierna byggs upp medan man sätter sig in i materialet. Kategorierna kan 

förändras under processen. Analysprocessen är systematisk och täcker hela materialet 

men är inte definierad på förhand och håller inte heller för fast i kategorierna. Det kan 

bildas nya kategoriseringar medan man analyserar. I den kvalitativa analysen av 

materialet går analysen och syntesen samman. Medan man kategoriserar materialet 

måste man använda jämförande och konstratering och då genomförs kategoriseringen 

samtidigt. (Seitamaa-Hakkarainen 2014) I denna avhandling analyseras innehållet i 

den skolspecifika läroplanen mellan språkbad och A1-svenska med hjälp av de 10 mål 

som finns i läroplanen för den grundläggande utbildningen (GLGU2014). De 10 målen 

används som kategorisering av innehållet i jämförelse av dessa två läroplaner.  

Processen kring läroplansplanering i språkbad analyserar jag med hjälp av 

aktionsforskning. I aktionsforskning försöker man sträva efter förändring genom 

samarbete, reflektion och deltagande. De två viktigaste mål i aktionsforskning är att 

förbättra och engagera. Det som är typiskt i aktionsforskning är en självreflekterande 

spiral som omfattar planering, verksamhet, observation och reflektion. (Eklund 

2011:13–14) Aktionsforskning betyder att man försöker förbättra kvalitet av 

undervisning och inlärning med hjälp av aktörerna som i det här fallet är lärarna samt 

med forskaren. Meningen med aktionsforskning är att ett problem kan lösas 

tillsammans med aktörer och forskare och samtidigt förbättras systemet. (Hustler, 

Cassidy, Cuff 1986:3–4) Aktionsforskning problematiserar relationen mellan teori och 

praktik. Det som jag analyserar är det problem som har kommit fram i skrivandet av 

den skolspecifika läroplanen för språkbad i språkbadsskolor i Helsingfors och i min 

egen process. Som hjälp har jag de ifyllda enkäter som jag har fått av mina informanter 
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och Mari Bergroths artikel (2015) om processen kring skrivandet av kapitel 10 i den 

nya läroplanen för grundläggande utbildningen. 

3.2 Material 

Som material i avhandlingen har jag den skolspecifika läroplanen från ett 

språkbadshögstadium och läroplanen för A1-svenska i samma skola, samt Mari 

Bergroths artikel om skrivandet av kapitel 10 för den tvåspråkiga undervisningen i de 

nya grunderna för läroplanen. Jag har skickat enkäten via e-post till 12 språkbadslärare 

i Helsingfors och av dessa har jag fått 10 svar tillbaka, 5 av lågstadie- och 5 av 

högstadielärare.  Jag har skickat enkäten till 5 lågstadielärare och 7 högstadielärare i 

språkbadskolor i Helsingfors. Jag försökte välja lärare från varje språkbadsskola i 

Helsingfors, så att jag skulle få en bättre uppfattning om hur lärare vid olika skolor har 

upplevt läroplansprocessen och hurdant stöd de har fått i olika skolor; har de 

samarbetat osv.  

Det som jag har varit intresserad av har varit vad lärarna i olika språkbadsskolor har 

tyckt om processen kring läroplansplaneringen för språkbad: har de fått hjälp för 

grunderna för läroplanen och kapitel 10, eller från utbildningsverket, hur mycket har 

de samarbetat med andra skolor och modersmålslärarna? Vilka språkfärdighetsnivåer 

har de använt enligt den europeiska referensramen för språk eller nivåskalan i 

grunderna för läroplanen?  Jag har samlat in svaren via e-post i en digital form.  Jag 

har också själv varit med i planeringen och skrivandet av den skolspecifika läroplanen 

för språkbadshögstadiet och deltagit i Helsingfors skolverks planeringsdag för 

språkbadsläroplan.  

3.3 Informanterna 

Eftersom det ändå finns så få språkbadslärare i Helsingfors tänker jag inte beskriva 

eller namnge mina informanter så tydligt. Av de lärare som jag skickade enkäten till 

var fem av dem lågstadielärare och sju högstadielärare och jag fick fem svar tillbaka 

från båda grupperna. Det som jag frågade först i enkäten var bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du varit språkbadslärare? 

2. Har du genomgått någon utbildning inom språkbad? 
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3. Jobbar du på lågstadiet eller högstadiet?    

4. Om du svarade på högstadiet, på vilka ämnen undervisar du i? 

Tre av mina informanter har varit språkbadslärare i över 16 år, två av dem är 

lågstadielärare och en av dem jobbar på högstadiet. Flesta av mina informanter har 

jobbat i språkbad över fem år. Det som kom fram ur bakgrundsfrågorna var att det 

finns en variation mellan utbildningen i språkbad. Några har bara gått en 

introduktionskurs om språkbad, vissa har gjort grundstudier vid Vasa universitet, två 

hade ingen utbildning för språkbad och resten hade deltagit några kurser eller varit på 

en språkbadskurs som Helsingfors Universitet erbjuder. I Finland krävs det inte en 

särskild inriktning till språkbadspedagogik för språkbadslärare. Däremot har det 

utsatts  förutsättningar till läraren i språkkunskap i skolans undervisningsspråk och i 

språkbadsspråket. Läraren måste kunna skolans undervisningsspråk och 

språkbadsspråk enligt de allmänna språkexamina på nivå 5 eller ha minst 80 

studiepoäng i studierna i språkbadsspråk på universitetsnivå. (läs mera 

Kangasvieri&al. 2012:27–31) Fem av mina informanter jobbar som lågstadielärare i 

språkbad och fem som högstadielärare. Av de fem högstadielärarna, hade tre historia 

som undervisningsämne, två hade samhällslära, två svenska, en fysik och matematik 

och en biologi och geografi samt en religion lärare.  

Det som jag var mest intresserad av var att veta hur de har klarat sig med 

läroplansplaneringsarbetet, hurdant stöd de har fått, vilka innehåll de har valt och är 

det någonting som de skulle ha gjort annorlunda osv. (se bilaga 3). De svar som jag 

fick var överraskande eniga. Informanterna berättar i analysdelen med sina egna ord 

men jag har inte namngett dem, så svaren kommer helt slumpmässigt.  

I kapitel tre har jag förklarat vilka metoder jag använder i denna avhandling och 

hurdant material jag har. Jag har också introducerat mina informanter och gett 

bakgrundsinformation om dem. 
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4 Analys 

4.1 Den tvåspråkiga undervisningen i GLGU 2014 

Språkbadsundervisning nämndes första gången i grunderna för läroplanen 2004 

(GLGU2004) och den fick samtidigt en officiell status inom undervisningsbranschen. 

Därför var det väldigt viktigt att även språkbadsundervisningen skulle vara med i den 

nya läroplanen. Det tillsattes en arbetsgrupp för tvåspråkig undervisning som skulle 

konstruera kapitel 10 för tvåspråkig undervisning i den nya läroplanen (GLGU2014). 

Gruppen bestod av nio personer med varierande erfarenhet av tvåspråkig undervisning 

och två av dem var från utbildningsstyrelsen. En online styrgrupp med 16 medlemmar 

från varierande intressegrupper kommenterade arbetsgruppens utkast två gånger innan 

det blev accepterat i april 2014. Den tvåspråkiga arbetsgruppen var satt i en svår 

situation eftersom de inte fick några instruktioner om vad kapitel 10 borde innehålla 

och vad gruppens mandat var (Bergroth 2015:7). Mari Bergroth, som var en av 

arbetsgruppens medlemmar, skriver i sin artikel Reforming the National Core 

Curriculum for Bilingual Education in Finland om hur skrivprocessen med kapitel 10 

framskred.  Hennes mål var att ändra läroplanen på det sättet att den skulle stöda 

språkbadsundervisning bättre. Hon skrev det första utkastet för språkbad för de 

inhemska språken, men eftersom alla utbildningsanordnare som var med i 

läroplansprocessen fick ge sina kommentarer på utbildningsstyrelsens webbsida och 

styrgruppen också kom med åsikter, blev hennes utkast början till kapitlet för 

främmande språk och inte en del av språkbadsundervisningen i kapitel 10. (Bergroth 

2015:8) 

Det som var viktigt för hela arbetsgruppen var att tvåspråkig undervisning skulle 

definieras bättre i läroplanen än i grunderna för läroplanen från år 2004, eftersom det 

där stod att anordnaren av tvåspråkig undervisning själv får namnge vad en tvåspråkig 

kurs eller ett program ska heta utan att undervisningen följer sådana principer som är 

vetenskapligt vedertagna och följer något visst program. Detta har lett till att 

utbildningsanordnare kan kalla vilket som helst program för språkbad, CLIL osv. 

Gruppen tyckte att en bättre definition skulle hjälpa lärarna, befattningshavarna, 

föräldrar och andra intressegrupper förstå vad tvåspråkig undervisning i alla dess olika 

variationer betyder och förklara varianter tydligare. Gruppen beslöt att i stället för att 
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erbjuda definitioner ville de ge beskrivningar av olika tvåspråkiga program som finns 

så att undervisningsanordnaren skulle ha möjlighet att veta vad det finns för alternativ. 

Gruppen var överens om att språkbad för de inhemska språken ska få sitt eget kapitel 

och beskrivning eftersom språkbad för de inhemska språken har så tydliga principer 

och mycket forskning och litteratur att falla tillbaka på (även om det finns språkbad 

också på andra språk och de följer samma principer som språkbad för de inhemska 

språken i Finland) (Bergroth 2015:14–16). Det språkbadsprogram för inhemska språk 

som används i Finland är det tidigt fullständiga språkbadet men gruppen ville inte 

utesluta någon annan variant eller konstatera att all tvåspråkig undervisning måste vara 

språkbad. Tvåspråkig undervisning kan variera från några timmar (språkdusch) till 

undervisning i alla andra läroämnen än modersmål (tidigt fullständigt språkbad eller 

CLIL-undervisning). Eftersom tvåspråkig undervisning är så svår att definiera beslöt 

arbetsgruppen att dela in varianter av omfattande undervisning på två språk som 

innehåller det tidiga fullständiga språkbadet i de inhemska språken, annan omfattande 

undervisning på två språk och mindre omfattande undervisning på två språk i 

läroplanen. (Bergroth 2015:15–16)  

Arbetsgruppen var av samma åsikt att idealen för tvåspråkig undervisning skulle vara 

att undervisningsanordnaren följer principerna för språkbad i tvåspråkig undervisning 

men för stora krav ville de inte ha, med tanke på att för strikta definitioner kunde 

skrämma undervisningsanordnaren. Eftersom gruppens mål var att upprätthålla en 

positiv attityd mot tvåspråkig undervisning beslöt gruppen att läroplanen för tidigt 

fullständigt språkbad i de inhemska språken skulle definieras och beskrivas mera 

normativt, medan de andra tvåspråkiga undervisningsprogrammen skulle ges fler 

friheter (Bergroth 2015:16).  

Den tvåspråkiga undervisningen är mera än undervisning på målspråket. Det är också 

att lära sig med skolans språk dvs. att eleverna inte bara lär sig på målspråket utan 

också har skolans språk som undervisningsspråk. Därför är det viktigt att tvåspråkig 

undervisning har en lika stor roll i skolans verksamhetskultur och aktiviteter. Lärarna 

på båda språken måste vara medvetna om frågor som rör tvåspråkigheten, 

uppnåddande av färdigheter och förståelse av grundtanken bakom tvåspråkig 

undervisning. Arbetsgruppen ville förklara och reglera goda undervisningsmetoder för 

språkbad och tvåspråkig undervisning i läroplanen men på grund av den pedagogiska 



27 

 

friheten som Finland har kom de inte med i läroplanen. Enligt Bergroth var det här ett 

av det svåraste i skrivprocessen eftersom man inte kunde hjälpa lärarna med praktiska 

idéer utan texten måste vara normativ. (Bergroth 2015:21–22)  

Det finns olika varianter i den tvåspråkiga undervisningen för hur man lär sig läsa och 

skriva: i det tidigt fullständiga språkbadet börjar man med språkbadsspråk (se kapitel 

2.1.1) men i andra tvåspråkiga program varierar lärandet från skolans 

undervisningsspråk till båda språken. Det betyder att det i andra tvåspråkiga program 

finns fler lektioner i modersmål än i det tidiga fullständiga språkbadet där man måste 

dela innehållet mellan modersmål och litteratur. Hur indelningen görs måste 

framkomma i den skolspecifika läroplanen.  Också närstående samarbete mellan 

språklärarna behövs eftersom lärandet av språkbadsspråk och skolans 

undervisningsspråk påverkar varandra, särskilt i de tidiga stadierna. Det är tydligt att 

det centrala innehållet i språkämnena inte räcker för att på egen hand täcka behov på 

språket som elever i tvåspråkig undervisning får för de akademiska språkkunskaperna. 

Genom att identifiera elevernas faktiska behov på språket krävs att alla lärare har 

språkmedvetenhet. Tyvärr hade arbetsgruppen inte mandat att ange inlärningsmålen i 

läroplanen på språkbadsspråk eller målspråk fast utövarna inom området begärde 

detta. Uppgiften att identifiera ytterligare inlärningsmål för språkinlärning i tvåspråkig 

undervisning kommer att förbli hos den lokala utbildningsanordnaren och i de 

skolspecifika läroplanerna. (Bergroth 2015:22–23) I den sista versionen och grunderna 

för läroplanen blev inlärningsmålen förklarade så här:  

Utbildningsanordnaren ska lokalt fastställa målen och innehållet i 
språkbadsspråket/målspråket. Målen kan till exempel ställas upp utgående från 
Nivåskalan för språkkunskaper. I undervisningen i språkbadsspråket/målspråket ska 
elevernas språkkunskaper utvecklas mångsidigt med hänsyn till vilka krav de olika 
läroämnena ställer på språkkunskapen.  

(GLGU2014:92) 

I grunderna för läroplanens kapitel 10 sägs att undervisning på språkbadsspråket eller 

målspråket kräver ett språkmedvetet och språkpedagogiskt perspektiv av läraren och 

att läraren behärskar språket tillräckligt bra. Gemensamma diskussioner om 

språkkonventioner och kännetecknande texter i enskilda läroämnen behövs och 

utgående från detta ska språkliga mål uppställas för de olika läroämnena. Elevernas 

hantering av begrepp samt deras förmåga att förstå och producera texter på 
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modersmålet ska kontrolleras så att de utvecklas och motsvarar ålderskunskaperna 

också i undervisningen i andra ämnen. Utvecklingen av elevens språkkunskaper ska 

följas upp i bägge språken. Bedömningen ska följa de allmänna bedömningsgrunderna 

för den grundläggande utbildningen oberoende av på vilket språk läroämnena 

undervisats i. De språkliga mål som fastställts i den lokala läroplanen ska ta i 

beaktande hur det läroämnesspecifika språket har utvecklats. Men den grundläggande 

utbildningen i språkbadsspråket eller målspråket ska i slutbedömningen ändå bedömas 

enligt kriterierna för slutbedömningen i A1-språket. (GLGU2014:93)  

För arbetsgruppen var det svårt och förvirrande att slutbedömningen ska ges enligt A1-

språket. Men det är för att säkerställa att elever i tvåspråkig undervisning har lika stor 

chans att gå vidare till nästa utbildningsnivå. Om bedömningskriterierna var mer 

krävande för elever i tvåspråkig undervisning än för dem i vanlig undervisning, kan 

deras genomsnittliga betyg bli lägre, och medeltalet är viktigt för att de ska få rätt att 

studera i en viss skola på nästa nivå. Om man tänker att en elev som har börjat i 

språkbadsprogrammet redan i barnträdgården i tre års ålder och gått genom hela 

grundskolan i språkbad är hen på en mycket högre nivå i sina språkkunskaper än en 

elev med A1 språk som har börjat studera språket på tredje eller fjärde årskurs med två 

veckotimmar per vecka. Det är förvirrande och konstigt eftersom slutbedömningen 

ändå är den samma. 

Gruppen önskade att tvåspråkig undervisning skulle vara givande för eleverna och 

därför ville de att eleverna skulle få en bilaga samtidigt med slutbetyget över att de har 

deltagit i tvåspråkig undervisning och erkänsla för elevernas tvåspråkiga förmåga 

skulle anges. Men det var inte möjligt att i läroplanen fastställa att bilagan måste ges 

eftersom alla elever i Finland ska ha lika utbildning och att kräva utbildningsbevis i 

språkbad eller för annan tvåspråkig undervisning skulle kunna ses som en oönskad 

skillnadsmarkör. (Bergroth 2015: 24-25) Därför står det skrivet i kapitel 10 att:  

I samband med avgångsbetyget kan eleven få en bilaga med uppgifter om att eleven 
deltagit i språkbad eller annan undervisning på två språk. 

(GLGU2014:93) 

Enligt Bergroth var skrivandet av kapitel 10 svårt och fullt med kompromisser 

eftersom gruppen inte fick beskriva specifika inlärningsmål för tvåspråkig 
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undervisning och inte heller var det möjligt att beskriva de allmänna stegen som 

skolspråket och målspråket uppnår i tvåspråkig undervisning. (Bergroth 2015:27) Jag 

frågade mina informanter om de har haft nytta av kapitel 10 under 

läroplansplaneringen på en skala från ett (inte alls) till fem (mycket). Det var bara två 

informanter som gav högsta poäng för kapitel 10, och en av dem hade varit med och 

skriva den. Två av informanterna gav en fyra, fyra gav en trea och en informant gav 

en tvåa. En av informanterna hade inte alls svarat på frågan.  

Jag förstår att arbetsgruppen och Mari Bergroth har känt processen väldigt svårt 

eftersom det skulle ha funnits en bra chans att skriva en heltäckande beskrivning om 

språkbad och tvåspråkig undervisning i den nya läroplanens grunder som skulle ha 

hjälpt alla som jobbar i språkbad samt med de andra tvåspråkiga utbildningarna och 

dess varianter. Då skulle den tvåspråkiga undervisningen ha fått eniga riktlinjer i hela 

landet och arbetet med den lokala och skolspecifika läroplanen skulle ha varit enklare 

och lättare. Eftersom det inte nu finns specifika inlärningsmål för tvåspråkig 

undervisning och språkbad kan det finnas stora skillnader mellan olika skolor redan i 

samma kommun. Det kommer tydligt fram i Bergroths artikel att arbetsgruppen hade 

som tanke att försöka göra riktlinjerna mera eniga men det verkar att hela 

läroplansplaneringen och skrivandet av grunderna fortfarande är styva och allt tar sin 

tid. Kanske i den följande reformen som kommer i framtiden kan man redan skriva ett 

eget kapitel om tvåspråkig undervisning och språkbad där det skulle finnas likadana 

riktlinjer som i grunderna för undervisning av främmande språk.  

4.2 Planeringen av språkbadsläroplanen i Helsingfors 

I Helsingfors stads riktlinjer för utvecklingen av utbildningen på grundstadiet ska 

pedagogiken, verksamhetskulturen och lärmiljöerna uppdateras samtidigt som 

förnyandet av läroplanen. Det som ska lyftas fram är fenomeninriktad inlärning och 

den ska få en grundläggande plats vid sidan av den ämnesinriktade undervisningen. 

(Helsingfors utbildningsverk 2015) Den kommunala läroplanen utarbetades i 

Helsingfors redan i början av år 2014. I början av processen har Helsingfors 

utbildningsverk och skolorna tagit beslut kring värderingar, timplanering och 

planering av språkprogram. Sedan har de diskuterat fram hur framtidens skola ser ut 

samt gått igenom resurser och strukturer, fattat beslut om den kommunala 
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timfördelningen och kriterierna för elevantagningen. Det har ordnats 

läroplansplaneringsdagar där läroämnesmodeller har bearbetats, ämnesspecifika 

verkstäder för skolor samt ämnesspecifika planeringsdagar. Tidtabellen i Helsingfors 

har varit att den skolspecifika läroplanen ska stå färdig i mars 2016; i april får skolorna 

respons på dem; i maj ska skolornas direktioner behandla läroplanen och slutligen i 

juni ska utbildningsnämnden godkänna läroplanen. (Salo 2014:15–17) Helsingfors 

utbildningsverk ordnade en planeringsdag för språkbad hösten 2015 och i början av 

mars 2016. Före det hade planeringsarbetet gjorts främst i skolorna. Det som kom fram 

i min enkätundersökning var att fast Helsingfors utbildningsverk hade haft två 

planeringsdagar för språkbadsläroplanen visar lärarnas svar missnöje mot 

planeringsdagarna både vad gäller den praktiska organiseringen av arrangemangen och 

deras innehåll. Något som flera informanter kritiserar är att de inte hade fått hjälp eller 

stöd från planeringsdagarna eller av utbildningsverket. En av informanterna skrev så 

här:  

Man glömde t.o.m. bort språkbadsklasserna när man anordnade workshops för de olika 
ämnena hösten 2015 – alla de andra ämnesgrupperna fick information om tid och plats 
två månader i förväg, medan språkbadslärarna blev `förvarnade´ tre arbetsdagar innan 
själva utbildningen. 

Och en annan kommenterade så här: 

Utbildningsverkets stöd gav ingenting. Tvärtom, de hade inte kommenterat vår 
timdelning innan rektorn frågade om det (Vi skickade timdelningen till 
utbildningsverket redan i september 2015 och vet ännu inte om svaret har kommit i 
maj 2016). Utbildningsverkets “läroplanutbildning” två veckor före deadline (!) var 
helt onyttig!” 

Och en svarade så här: ”Utbildningsverket har inte bidragit med någonting särskilt 
praktiskt, bara en massa flummig teori och utbildningsdagar med en massa tomgång.” 

Bara två av mina informanter tyckte att de hade fått stöd av utbildningsverket i 
läroplansarbete.  

En av dem svarade så här: ” Tuulia Tikkanen och Marjo Kyllönen (från 
utbildningsverket) har svarat flitigt på våra frågor men vi är flera stycken från vår 
skola som varit med om att skriva stadens grundtexter för våra ämnen så det har kanske 
inte behövts så mycket stöd. 

Det som tydligt kom fram på planeringsdagen var bristen på samarbete mellan 

språkbadsskolorna. Det finns sex lågstadier som har språkbad i Helsingfors och fyra 

högstadier men ingen gemensam läroplan. Några språkbadslärare berättade att de har 
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bearbetat den skolspecifika läroplanen för språkbad tillsammans med lågstadiet och 

högstadiet. Jag frågade i enkäten om de har haft samarbete med någon annan 

språkbadskola? Hälften av informanterna svarade ja och den andra halvan nej. En av 

informanterna svarade att ett samarbete mellan andra språkbadskolor skulle ha varit 

bra. Det har kommit fram i fortbildningar av språkbad att det finns behov för hjälp och 

stöd med läroplansplaneringen eftersom det inte finns en färdig modell där man kan 

jämföra de egna kommunala målen. T.ex. Vasa stad har en gemensam läroplan för 

språkbad (Bergroth 2013:38–39). I Vasa enligt läroplanen är andelen av 

språkbadsundervisningen i förskolan 100 % på svenska, i årskurs 1–2 90 % på svenska, 

i årskurs 3–4 70 % på svenska och i årskurs 5–9 ungefär 50 % på svenska. Modersmåls- 

och litteraturundervisningen börjar redan i årskurs 1 men eleverna lär sig att skriva och 

läsa på svenska. I Vasa kräver stadens läroplan att lärarna har gemensam planering och 

att de generella målen i språkbadsspråk och språkliga mål i olika läroämnen är 

inskriven i den skolspecifika läroplanen. Därför förutsätter Vasa stads läroplan mer 

detaljerad beskrivning av de språkliga målen i andra läroämnen än den nationella 

läroplanen. (Bergroth 2013:40). När jag frågade mina informanter om de skulle ha 

önskat en gemensam läroplan för språkbad i Helsingfors var svaren som jag fick 

ganska eniga; bara en enda svarade nej och två tyckte att man har mera frihet utan en 

gemensam läroplan, men någon sorts ramar skulle ändå vara bra att ha. En av 

informanterna svarade så här:  

Vi har ju alltför många olika system inom en och samma stad och jag tycker att det 
kränker elevernas rättigheter till så bra undervisning som möjligt. Eleverna borde 
kunna lita på att alla skolor har lika mål och att kvaliteten av språkbadsundervisningen 
har och fyller samma krav. 

Och en annan sade:  

Gemensamma läroplaner är alltid bättre än skolornas egna läroplaner, det är 
frustrerande att jobba med skolans egen läroplan då det mesta ändå är bestämt från 
ovan och man bara lägger extra saker till en text som redan från början är onödig. 

Det som kom fram i svaren var också att en gemensam läroplan för språkbad skulle 

vara bra eftersom utvärderingen skulle vara mer jämlik och jämförbar. Alla elever 

skulle ha samma målsättningar och innehåll, familjerna skulle ha det lättare att flytta 

och den gemensamma läroplanen skulle ha underlättat arbetet för lärarna och gjort det 

lättare för föräldrarna att förstå läroplanen. En av informanterna skrev så här:  
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Läroplansarbetet har varit väldigt tungt och krångligt. Instruktionerna om hur man ska 
skriva/formulera språkbadsspråkets läroplan har varit bristfälliga och otydliga. Jag 
önskar en gemensam läroplan i språkbad i Helsingfors eftersom eleverna ska kunna 
studera samma saker och ha lika många timmar i språkbadsspråket under 
lågstadietiden. 

Den gemensamma läroplan som t.ex. Jakobstad har, genomför progressiv 

helhetsplanering för språk som t.ex. Martina Buss (2004) har förutsatt. Progressiv 

helhetsplanering betyder att innehållet i språkbadsspråket och i modersmål och 

litteratur har delats upp i fyra kolumner och de är beskrivna i stor omfattning för alla 

åren i den grundläggande undervisningen. I första kolumnen finns undervisning i 

språkbadsspråk och i den sista kolumnen undervisning i modersmål. De mellersta 

kolumnerna beskriver de gemensamma målen och lärostoffet för båda språken. Denna 

symbios mellan två språk är tydligt beskriven för alla lärare oavsett vilket 

undervisningsspråk eller årskurs man undervisar i. Från och med årskurs tre fördelas 

beskrivningen i fyra delområden: kompetens i växelverkan, läsning och skrivning och 

språk, litteratur och kultur samt i språkkännedom. Helhetsplanering ska utnyttjas också 

i alla andra ämnen än bara i språkbadsundervisning och modersmål och litteratur. Som 

t.ex. i åk 8 i de gemensamma målen är innehållet inskrivet så här: eleven blir van att 

planera och strukturera sin skriftliga kommunikation och inskrivningen passar till 

vilka läroämnen som helst där eleven bearbetar sin text. Även om planeringen av en 

helhetsbetonad språklig läroplan tar tid att skriva, borde man sträva efter en 

motsvarande beskrivning för läroplan i alla städer och kommuner som har 

språkbadsundervisning. Undervisningen av modersmålets innehåll på svenska varierar 

på grund av hur mycket utbildningsanordnare kan utnyttja samarbete med det 

svenskspråkiga skolväsendet. I några skolor undervisar A1-lärare de innehåll som hör 

till A1-svenska och lärare i svenska som modersmål undervisar de innehåll som hör 

till språk och kultur. Det finns olika lösningar och varianter mellan kommuner och 

skolor och man borde kartlägga och analysera dem mera systematiskt för att hitta det 

ideala sättet att genomföra språkbadsundervisning. (Bergroth 2013:43) Det som jag 

också frågade mina informanter var om de haft samarbete under läroplansplanering 

med modersmålslärarna. Fyra av informanterna svarade nej och en svarade lite, en av 

informanterna hade inte alls svarat på frågan och fyra informanter svarade ja. En av 

dem svarade så här:  
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Jo vi har kommit överens om att en kurs flyttas från modersmålet till svenskan i åk 9 
och vilka innehåll som behandlas i den kursen. 

Och en annan skrev så här:  

Så klart. Vi diskuterade och bestämde oss för att vilka innehåll som kan undervisas 
lika bra på svenska åt språkbadarna men på finska åt de finskspråkiga. Vi skrev t.ex. 
kulturhistoria, litteraturhistoria och medierna så att det är möjligt för oss att ta några 
delar på svenska med de finskspråkiga. 

Det som kommer tydligt fram i informanternas svar är att läroplansplaneringen för 

språkbad i Helsingfors inte har varit så väl planerad. Det har varit brist på information 

samt med gemensamma planeringsdagar. Många av informanterna har fått känslan att 

de har lämnats ensamma med planeringsarbetet. När jag i slutet av enkäten frågade om 

det finns det någonting som du skulle ändra i framtiden när följande läroplansreform 

kommer, svarade en av mina informanter så här:  

Att göra språkbadsspråket till A1-språk var riktigt korkat. Ska man jämföra 
språkbadsspråket med något annat ämne, så med svenska som andraspråk. Man borde 
därmed gå igenom bedömningen igen, alltså vad det är man bedömer och vilka kraven 
är? De ansvariga borde också sätta sig in i vad språkbad är och också veta vad de vill, 
inte skjuta över ansvaret på lärarna, innan de gör något mer med läroplanen. 

Några informanter har haft samarbete med andra språkbadsskolor men många hade 

önskat mera samarbete samt hjälp från utbildningsverket. Alla utom en informant 

svarade att det skulle ha varit nyttigt att skriva en gemensam läroplan för Helsingfors 

språkbadskolor.  På detta sätt skulle alla skolor haft  samma inlärningsmål och alla 

elever skulle ha fått samma krav och kvalitet i undervisningen. Det som var 

överraskande i informanternas svar var att bara få hade haft samarbete med 

modersmålslärarna fast det samarbetet är en av de viktigaste i 

språkbadsundervisningen. Däremot är det redan skrivet i grunderna för den 

grundläggande utbildningen i kapitel 10 att språkbadsspråket och läroämnet 

modersmål och litteratur har delvis gemensamma mål och innehåll och läroplanerna 

ska utarbetas i samarbete mellan lärarna så att innehållet i båda språken beaktas så att 

målen kan nås. (GLGU2014:94) Det verkar ha varit oklart för lärarna i båda språken 

hur viktigt det är att ha samarbete och helhetsplanering som Jakobstads modell 

förevisar. I praktiken skulle man ha haft den bästa chansen att påverka hela 

språkbadsutbildningen i Helsingfors om utbildningsverket skulle ha planerat bättre och 

i samarbete med språkbadslärarna, i god tid processen kring den lokala 
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läroplansplaneringen. Det verkar så att det inte har funnits tillräckligt med kunskap 

inom språkbad på utbildningsverket och inte heller passion att föra vidare den kunskap 

som redan finns kring språkbad i andra städer och kommuner i Finland.  

4.3  Läroplan för språkbadshögstadiet 

Jag blev redan för ett år sedan erbjuden ett jobb i det nya språkbadshögstadiet i 

Helsingfors och jag lovade skriva den skolspecifika läroplanen för språkbadet i denna 

skola. Det har varit en utmanande process eftersom det inte finns någon färdig modell 

för språkbadsläroplan (se kapitel 4.1). Jag började processen genom att läsa alla 

läroplaner för språkbadshögstadier i Helsingfors som jag kunde hitta på skolornas 

hemsidor. De läroplaner som jag hittade var skrivna enligt den gamla läroplanen 

(GLGU2004). Jag skrev det första utkastet enligt de modeller som jag hittade och 

utarbetade det så att det passade för de nya grunderna för läroplanen (GLGU2014). 

Jag samarbetade med två lågstadielärare som jobbar i språkbad och tillsammans 

utarbetade vi deras skolspecifika läroplan för språkbad. Helsingfors utbildningsverk 

arrangerade en planeringsdag för språkbadslärare så att vi kunde samarbeta kring t.ex. 

utvärdering och språkkompetens men resultaten från denna dag var en katastrof. Den 

skolspecifika läroplanen som jag hade skrivit och som vi hade skrivit tillsammans med 

lågstadielärarna dög inte för utbildningsverket. I den läroplan jag hade skrivit hade jag 

använt målen från grunderna i svenska som andraspråk och svenska som modersmål 

samt för A1-svenska. När jag sedan frågade vad som var fel i läroplanen fick jag bara 

svaret att eftersom slutbedömningen på årskurs 9 ska göras enligt kriterierna i A1-

svenska måste också målen vara de samma i språkbadsläroplanen. Jag kontaktade 

utbildningsverket via e-post och försökte få tydligare svar hur de hade planerat att 

läroplanen skulle se ut men det enda svar jag fick var av Marjo Kyllönen som skrev 

att eftersom slutbedömningen ska göras enligt A1-svenska ska också 

språkbadsläroplanen byggas enligt det och inte enligt svenska som andraspråk eller 

något annat. Jag kontaktade också utbildningsministeriet via e-post och Paula Mattila 

svarade att man kan använda svenska som andraspråk eller svenska som modersmål 

och litteratur i innehållet men målet för undervisningen ska vara enligt A1-språket. 

Eftersom jag inte var nöjd med utbildningsverkets motivering och svar kontaktade jag 

Mari Bergroth på Vasa universitet och fick genast ett tydlig och omfattande svar.  
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De nationella grunderna för läroplanen förutsätter att den skolspecifika läroplanen för 

språkbad beskriver målen för språkbad i varje årskurs. Innehållet kan planeras 

utgående från svenska som andraspråk eller modersmålsinriktade lärokurser. 

(GLGU2014:94) 

De mål som språkbad har är inte endast de innehåll och mål som finns i A1-svenska 

utan också de mål som kommer från innehållet i modersmål och litteratur samt de mål 

i andra ämnen som man undervisar på språkbadsspråk. De mål som finns i 

språkbadsspråk måste delas upp mellan alla lärare som undervisar på språkbadsspråk. 

Språkbadsspråk har högre och mer omfattande mål än A1-språket. Den omfattande 

beskrivningen måste vara med i den skolspecifika läroplanen. A1-språkets 

slutbedömningsmål är inte det samma som kriterierna i beskrivningen av 

språkbadsspråkets mål. I språkbad kombinerar man timfördelningen mellan A1-språk 

och modersmål och litteratur och man undervisar delar av innehållet i modersmål och 

litteratur på svenska. Det här är mera relevant i lågstadiet och i de lägsta klasserna men 

man kan också i högstadiet tillsammans med modersmålslärarna fundera på vilka 

innehåll från modersmål och litteratur som kan undervisas på svenska. (Bergroth 2016) 

Läroplansgrunderna förutsätter också en beskrivning av hur innehållet i A1 och 

modersmål och litteratur kan kombineras i den skolspecifika läroplanen. 

(GLGU2014:95) 

Bergroth berättade också hur de har skrivit läroplanen i Vasa. De har skrivit målen för 

varje årskurs enligt den europeiska referensramen (CERF), A1-svenska, 

modersmålsinriktad svenska och svenska som andra språk. Enligt den europeiska 

referensramen har Vasa som mål på åk 9 för hörförståelse C1.2, för tal B2.2, för 

läsförståelse B2.2 och för skrivandet B2.1. I Vasa har de tillsammans med 

modersmålslärarna gått igenom alla innehåll man kan undervisa på svenska i hela 

grundskolan så att planeringen de gör tillsammans har ett kontinuum som mål. De har 

också gått igenom målen och innehållet i A1-svenska så att alla innehåll och mål som 

finns i A1-språk ska vara med i språkbadsundervisningen i tillämpliga delar. Efter det 

har de funderat på vilka språkliga mål som finns kvar som hör till ansvarsområdena i 

andra ämnen. Tanken är att alla mål är realistiska så att de också genomförs samt att 

alla är medvetna om vilka språkliga mål de har som ansvar. Trots att språket inte hör 

till bedömningskriterierna t.ex. i matematik på högstadiet hjälper de språkliga målen 
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att planera, utveckla och utvärdera undervisningen samt undervisningsmetoderna och 

lärarnas språkmedvetenhet. Bergroths (2016) artikel gjorde det lättare för mig att 

bearbeta läroplanen och få den färdig.  

I Vasa har de ställt höga mål för språkbadsspråket. Målen är uppenbart högre än i A1-

språk enligt beskrivningsskalan i den europeiska referensramen eftersom målet för A1-

svenska är A2.1 eller A2.2. Därför förväntas det att språkbadseleverna efter 

språkbadets slut har en funktionell och självständig språkkunskap och i hörförståelse 

även ligger på en avancerad basnivå. (Bergroth 2013:44) Eftersom språkbadsspråkets 

mål inte beskrivs i grunderna för läroplanen måste de högre språkliga målen än dem i 

A1-språket definieras i den kommunala eller skolspecifika läroplanen. ”Det som 

avgöras på lokal nivå är de centrala språkliga målen för de läroämnen som undervisas 

på språkbadsspråket” (GLGU2014:95) Det som ger antydning med de språkliga 

målen i grunderna för läroplanen är att ”det är viktigt att eleven utvecklar tillräckliga 

språkkunskaper för att kunna uppnå målen i de olika läroämnena” (GLGU2014:94) 

Således räcker inte enbart vardaglig språkkompetens till som språkbadsspråkets 

språkliga mål. Därför måste man även fundera på målen genom hurdan språkkunskap 

behövs i de olika läroämnena. I den lokala läroplanen måste man ta i beaktande vad 

funktionell mångspråkighet betyder från andra läroämnens synvinkel och komma ihåg 

att alla lärare är språklärare i språkbad (Bergroth2013:36–37).  Detta betyder att det 

behövs systematiskt samarbete och diskussion mellan lärarna i de olika läroämnena 

såväl som en tydlig planering och ett tydligt genomförande av undervisningen. Det är 

också bra att lärarna gemensamt planerar övergången från klassundervisning till 

ämnesundervisning eftersom man då kan ta de särskilda kraven som 

språkbadsundervisning ställer bättre i beaktande (GLGU2014:92). Jag frågade mina 

informanter vilka språkliga mål de har enligt den europeiska referensramen (CERF) 

för läsförståelse, för hörförståelse, för skrift och för tal. Bara tre av mina informanter 

svarade på denna fråga. En av informanterna svarade så här: Den europeiska 

referensramen är inte särskilt intressant. Den andra skrev så här: Vi måste tyvärr följa 

samma kunskapskrav som A1-svenska även om det är frågan om språkbadssvenska. 

Detta beror förstås på slutbedömningen. Den tredje av dem som svarade gav sin skolas 

språkliga mål enligt CERF och de är: för läsförståelse C1.1, för hörförståelse C1.1, för 

skrift B2.2 och för tal C1.1.  Jag har själv skrivit i den skolspecifika läroplanen som 
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jag utarbetat att som språkliga mål har eleverna efter ÅK 9 enligt den europeiska 

referensramen för hörförståelse C1.1, för tal B2.2, för läsförståelse B2.2 och för skrift 

B2.1. (se bilaga 1) 

De mål som är inskrivna i de nationella grunderna för läroplanen för språkbad är att 

språkbadselever i alla läroämnen ska uppnå de mål som finns i grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen.  

Det känns som att det har varit oklart i Helsingfors utbildningsverk vad det står i 

grunderna för den grundläggande utbildningen eftersom det står tydligt i kapitel 10 att 

de språkliga kraven och målen som man ska skriva i den lokala och skolspecifika 

läroplanen kan skrivas enligt svenska som andraspråk eller modersmålsinriktad 

svenska och inte A1-svenska fast slutbedömningen är enligt A1-språket. Det som har 

varit viktigt i den skolspecifika läroplansplaneringen är att ta i beaktande de innehåll 

som finns i modersmål och litteratur samt diskutera med modersmålslärarna om de 

innehåll som kan undervisas på språkbadsspråk. Största delen av informanterna har 

inte skrivit språkliga mål som är högre än det som finns i A1-språket enligt den 

europeiska referensramen eller den inhemska beskrivningsskalan så som de har gjort i 

Vasa. Bara en informant svarade att de har ställt högre krav än A1 enligt den 

europeiska referensramen i deras skolspecifika läroplan. Så som redan arbetsgruppen, 

som skrev kapitel 10 i grunderna för den grundläggande utbildningen, märkte var att 

slutbedömningen enligt A1-språk gör läroplansplaneringen svårt och förvirrande. 

Eftersom utbildningsverket i Helsingfors inte hade givit tillräckligt goda instruktioner 

för den skolspecifika läroplanen finns det antagligen olika antagningar mellan 

språkbadskolor i Helsingfors och hur de skolspecifika läroplanerna har förverkligats. 

4.4 Skillnader i den skolspecifika läroplanen mellan innehåll för A1-

svenska och språkbad 

Elever som har svenska som A1-språk har antingen börjat läsa det i åk 3 eller åk 4 och 

de har haft svenska lektioner två timmar per vecka i lågstadiet. Elever som har deltagit 

i tidigt fullständigt språkbad har börjat med svenska redan i dagvården eller i förskolan. 

I början av lågstadiet har de haft nästan 90 % av lektionerna på svenska och i slutet av 

lågstadiet har antalet svenska lektioner sjunkit till 50 % eller till 60 %. Fast 
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slutbedömningen på åk 9 ska göras enligt de kriterier som finns i läroplanen för A1-

språk kan man inte ha likadant innehåll på A1-svenska och språkbad. Men eftersom 

det inte finns specifika inlärningsmål för språkbad (se kapitel 4.1) måste man skriva 

den skolspecifika läroplanen enligt de mål i undervisningen och målen i mångsidig 

kompetens som finns i läroplanen för A1-språk. Det ställe där man kan göra en skillnad 

är i innehållet. Det som jag har gjort under skrivprocessen av den skolspecifika 

läroplanen för språkbad är att jag har försökt ta med innehåll från A1-språket, svenska 

som andraspråk och modersmålsinriktad svenska samt innehåll från modersmålet 

(finska) och litteratur. Jag kommer att analysera samma skolas skolspecifika läroplan 

för A1-svenska och för språkbad. Jag framlägger några exempel från de 10 målen för 

undervisningen som finns för varje årskurs från 7 till 9.  

Centralt innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i svenska (GLGU2014) 

I1 Kulturell mångfald och språkmedvetenhet 

I2 Färdigheter för språkstudier 

I3 Växande språkkunskap: förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter, 
förmåga att producera texter: 

De 10 målen i undervisningen är (GLGU2014): 

M1 utveckla elevens förmåga att ge akt på och reflektera över företeelser som är 
förknippade med svenskans ställning som nationalspråk i Finland samt stärka elevens 
förmåga och vilja att komma till rätta i svenska och flerspråkiga miljöer 

M2 uppmuntra eleven att upptäcka möjligheter att vidga sin syn på omvärlden genom 
att använda sig av sina kunskaper i svenska i olika grupper och sammanhang 

M3 handleda eleven att lägga märke till regelbundenheter i svenska språket och att 
använda sig av språkvetenskapliga begrepp som stöd för lärandet 

M4 uppmuntra eleven att sätta upp mål, att utnyttja olika sätt för att lära sig svenska 
och att utvärdera sitt lärande med hjälp av både själv bedömning och 
kamratbedömning samt att handleda eleven att delta i en uppbyggande 
kommunikation i vilken det viktigaste är att man når fram med sitt budskap 

M5 stödja elevens egen aktivitet och förmåga att kreativt tillämpa sina språkkunskaper 
samt utveckla sina färdigheter för livslångt språklärande 

M6 uppmuntra eleven att öva sig i att aktivt delta i olika slag av vardagliga 
kommunikationssituationer 
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M7 handleda eleven att vara aktiv i kommunikationssituationer och att fördjupa sin 
förmåga att på finska använda olika kommunikationsformer, stående uttryck, 
omskrivningar, utfyllnader och andra kompensationsstrategier 

M8 hjälpa eleven att i kommunikationssituationer gällande åsikter och 
ställningstaganden fästa uppmärksamhet vid kulturellt lämpligt språkbruk 

M9 erbjuda eleven möjligheter att tolka olika slags texter för informationssökning, 
även tydliga faktatexter och att uppmuntra hen att i tolkandet använda sig av 
slutledningsförmåga och förståelse av texternas centrala innehåll 

M10 erbjuda eleven möjligheter att producera tal och skrift som berör en tilltagande 
mängd temaområden och med beaktande av centrala strukturer och grundregler för 
uttal 

 

De kompetensområden som dessa mål anknyter till är (GLGU2014): 

Förmåga att tänka och lära sig (K1) 
Kulturell och kommunikativ kompetens (K2) 
Vardagskompetens (K3) 
Multilitteracitet (K4) 
Digital kompetens (K5) 
Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6) 
Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7) 

 

Exempel 1. mål 1 i ÅK 9 

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet 

Kompetens som målet anknyter till Innehåll som 
anknyter till målen 

M1   
A1-svenska 

K2 Eleven fördjupar sin kunskap 
om svenska språket och andra 
språk och kulturer i Norden   

M1  
Språkbad 

K2 Eleven är medveten om de 
centrala särdragen som är olika 
i svenskan i Finland, svenskan 
och andra språken i Norden 

 

I exempel 1 är ”utveckla elevens förmåga att ge akt på och reflektera över företeelser 

som är förknippade med svenskans ställning som nationalspråk i Finland samt stärka 

elevens förmåga och vilja att komma till rätta i svenska och flerspråkiga miljöer” som 

mål.  Innehållet för A1 svenska fördjupar niondeklassister sin kunskap om svenska 

språket och andra språk och kultur i Norden medan eleverna i språkbad redan är 
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medvetna om de centrala skillnaderna mellan svenska i Finland, svenska och andra 

nordiska språk. Redan ordvalet visar skillnaden mellan de två läroplanerna.  
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Exempel 2 mål 2 i ÅK 7 

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet 

Kompetens som målet anknyter 
till 

Innehåll som 
anknyter till målen 

M2   
A1-svenska 

K5 Eleven vägleds att välja 
svenskspråkiga innehåll 
som intresserar eleven t.ex. 
från hobbyn som hen har 
eller blogger, e-post, olika 
diskussionsforum eller 
webbsidor. 
 

M2 
Språkbad 

K5 Eleven övar sig att använda 
det svenska språket via 
olika 
informationsteknologiska 
applikationer och media.    
 
 

I exempel 2 får sjundeklassister i A1 språk vägledning hurdana svenskspråkiga 

innehållen kan de använda för att lära sig svenska medan språkbadseleverna övar sig 

att använda svenska språket via olika teknologiska applikationer och media. Fast 

innehållen i båda målen är nästan likadan är ordvalet igen det som visar det högre 

målen i språkkunskap.  

Exempel 3  mål 3 i ÅK8 

Kulturell mångfald och 
språkmedvetenhet 

Kompetens som målet anknyter 
till 

Innehåll som 
anknyter till målen 

M3   
A1-svenska 

K4 Eleven fördjupar sina 
kunskaper i olika 
begreppen och lär sig  
med hjälp av dem jämföra 
olika språken 
 

M3 
Språkbad 

K4 Eleven observerar sitt eget 
språkbruk samt lär sig 
lyssna och förhålla sig 
kritisk i det som hen hör. 
Eleven övar sig att lyssna 
och tala i situationer var 
det behövs debatt, 
förhandling, idégivning 
eller  problemlösning. 
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I exempel 3 som har som mål att ”handleda eleven att lägga märke till 

regelbundenheter i svenska språket och att använda sig av språkvetenskapliga begrepp 

som stöd för lärandet” fördjupar åttondeklassister sin kunskap i olika begreppen på 

A1-svenska medan språkbadselever observerar sitt eget språkbruk och lär sig att 

lyssna och använda språket i debatt, förhandlings, idégivnings eller problemlösnings 

situationer. Eftersom kompetensen är multilitteracitet har jag tagit innehållen för 

språkbad från de innehållen som finns i modersmål och litteratur både på finska och 

på svenska.  

Exempel 4 mål 4 ÅK 9 

Färdigheter för 
språkstudier 

Kompetens som målet anknyter 
till 

Innehåll som 
anknyter till målen 

M4   
A1-svenska 

K3 Eleverna värderar sig 
själva och ger respons åt 
varandra i en 
uppmuntrande atmosfär. 
 

M4 
Språkbad 

K3 Eleven kan värdera och 
utveckla sina egna 
kunskaper med hjälp av 
självbedömning och 
kamratbedömning. 
 

I exempel 4 finns som mål att ”uppmuntra eleven att sätta upp mål, att utnyttja olika 

sätt för att lära sig svenska och att utvärdera sitt lärande med hjälp av både själv 

bedömning och kamratbedömning samt att handleda eleven att delta i en uppbyggande 

kommunikation i vilken det viktigaste är att man når fram med sitt budskap”. 

Innehållet i båda språken är ganska likadana och i båda finns de nya värderingar som 

självbedömning och kamratbedömning. I grunderna för grundläggande utbildning 

skrivs att eleverna ska utveckla sina färdigheter i självbedömning genom att eleverna 

lär sig att identifiera sina framgångar och styrkor. Med kamratbedömning lär sig 

eleverna att ge och få konstruktiv respons. Med hjälp av självbedömning och 
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kamratbedömning blir eleverna medvetna om sina framsteg och förstår hur de själva 

kan påverka sitt lärande och sin framgång. (GLGU2014:49) 

Exempel 5 mål 9 ÅK 9 

Växande språkkunskap: 
förmåga att kommunicera, 
förmåga att tolka texter, 
förmåga att producera 
texter: 
 

Kompetens som målet 
anknyter till 

Innehåll som 
anknyter till målen 

M9   
A1-svenska 

K4 Eleven övar sig att förstå 
tal eller skriven text som 
bygger på gemensam 
erfarenhet eller allmän 
kunskap. Eleven lär sig att 
hitta det centrala 
innehållet, nyckelord och 
viktiga detaljer också från 
bredare texter. 
 

M9 
Språkbad 

K4 Eleverna bekantar sig med 
olika skeden inom 
finlandssvensk, annan 
finländsk och svensk 
litteratur, med 
ungdomsböcker och 
klassiska och moderna 
verk samt faktaböcker. 
Eleverna övar sig även i 
att analysera och tolka 
litteratur, de laborerar med 
litteraturens huvudgenrer, 
några undergenrer och 
stilriktningar och blir vana 
att använda sig av 
textanalytiska begrepp. 
Eleverna uppmuntras att 
använda bibliotekstjänster 
både aktivt och 
mångsidigt. 
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Innehållet i exempel 5 för språkbad är rakt tagen ur innehållet för modersmål (finska) 

och litteratur. I det här exemplet ser man tydligt hur stor skillnad det finns mellan A1-

svenska och språkbad. När A1-eleven övar att förstå tal och skrivet text som bygger 

på gemensam erfarenhet eller allmän kunskap läser språkbadseleven ungdomsböcker 

och litteratur samt faktaböcker. Mål i exempel fem är ”erbjuda eleven möjligheter att 

tolka olika slags texter för informationssökning, även tydliga faktatexter och att 

uppmuntra hen att i tolkandet använda sig av slutledningsförmåga och förståelse av 

texternas centrala innehåll”. 

Exempel 6 mål 5 ÅK8 

Färdigheter för 
språkstudier 

Kompetens som målet anknyter 
till 

Innehåll som 
anknyter till målen 

M5   
A1-svenska 

K1 Eleven uppmuntras att 
använda sina kunskaper i 
svenska i skolan och också 
utanför skolan  

M5 
Språkbad 

K1 Eleven lär sig till hur språk 
används inom olika 
kunskapsområden. 

 

I exempel 6 finns som mål ”stödja elevens egen aktivitet och förmåga att kreativt 

tillämpa sina språkkunskaper samt utveckla sina färdigheter för livslångt 

språklärande” och där har jag tagit innehållet rakt från svenska som andraspråk. I 

språkbad lär eleven sig att använda språket inom olika kunskapsområden medan i A1-

svenska eleven uppmuntras att  använda sina kunskaper i svenska. 

Jag har med dessa sex exempel försökt visa hur stor roll innehållet spelar i den 

skolspecifika läroplanen för språkbad. Eftersom målen är de samma i båda språken på 

grund av slutbedömningen är det genom innehållet enda möjlighet att få högre krav 

för språkbadselever. Läroplanen är väldigt allmän i båda språken. I det före detta 

läroplan (GLGU2004) hade de skolspecifika läroplaner mera detaljerade innehåll. De 

gamla skolspecifika språkbadsläroplaner som jag läste igenom kom det tydligt fram 

att vilka t.ex. språkliga särdrag eller grammatiska regler man lär sig och i vilken 

ordning. Nu är alla innehållsspecifika förklaringar och kompletteringar i skolans 

läsårsplan och inte i den skolspecifika läroplanen.  
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När man jämför dessa två skolspecifika läroplanerna, kommer den europeiska 

referensramen tydligt fram i svenska som A1 språk som har målen i språkkunskap i 

slutet av grundskolan i A2.1 eller A2.2 som betyder på nivåskalan A2 att eleven:  

kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. mycket 
grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal geografi, 
sysselsättning); kan kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver 
ett enkelt och direkt utbyte av information; och kan i enkla termer beskriva delar av 
sin egen bakgrund, sin närmaste omgivning samt förhållanden inom områden som 
rör omedelbara behov. 

medan språkbadseleven har som mål i språkkunskap i slutet av grundskolan på den 

europeiska referensramen på B2.1 eller B2.2 som betyder på nivåskalan B2 att eleven: 

kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen, 
inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna specialområdet; kan delta i samtal 
så pass flytande och spontant att ett normalt umgänge med modersmålstalare blir 
fullt möjligt, utan ansträngning för någondera parten; och kan producera tydlig och 
detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne 
samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter. 

Den europeiska referensramen inverkar tydligt på det innehåll som finns i de båda 

skolspecifika läroplanerna eftersom i slutbedömningen är målen i språkkunskap A2 

och då kan inte innehållet heller ha högre mål än det som finns i A2 i A1-svenska i den 

skolspecifika läroplanen. Men ändå är språkbadelevernas språklig förmåga på en 

mycket högre nivå än A1-elever.  

Målen i  språkkunskap i A1 anknyter innehållet till de målen som finns i grunderna för 

den grundläggande utbildningen. Men i språkbadsläroplan finns också anknytning till 

delar av innehållet i modersmål och litteratur, modersmålsinriktad svenska och 

svenska som andraspråk. 

I detta kapitel har jag förklarat skillnaderna mellan den skolspecifika läroplanen i A1-

svenska och i språkbadssvenska med hjälp av sex exempel från de skolspecifika 

läroplanerna. Det finns redan skillnader i ordval, sådana meningar som eleven övar 

eller eleven är medveten samt med eleven fördjupar eller eleven observerar gör 

skillnaden mellan språken. Fast språkbadsläroplanen är skriven enligt samma mål som  

A1 läroplanen är innehållet tagen från svenska som andraspråk eller 

modersmålsinriktad svenska, vissa innehåll är tagna rakt från innehåll för modersmål 

och litteratur. Det som påverkar mest till det innehåll som finns i båda läroplanerna är 
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den europeiska referensramen och de mål i språkkunskap som finns i slutbedömningen 

i slutet av högstadiet. Detta betyder att kraven inte kan vara högre än de språkliga mål 

som är förklarade på nivåskalan. Alla innehållsspecifika förklaringar och 

kompletteringar är skrivna i skolans läsårsplan.  

5 Sammanfattning och diskussion 

5.1 Sammanfattning 

Samhället har förändrats och grunderna för läroplanen 2004 är föråldrade. Också lagen 

som gäller arbetsro och elevhandledning samt förordningen som gäller timfördelning 

har förändrats. Därför har utbildningsstyrelsen reformerat grunderna för läroplanen för 

den grundläggande utbildningen och reformen kommer att genomföras i alla skolor 

med början i augusti 2016.  Denna avhandlings syfte var att undersöka hurdan 

processen har varit bakom bearbetning av kapitel 10 i grunderna för läroplanen. Syftet 

var också att undersöka hurdan hjälp man har fått av utbildningsverket i Helsingfors 

och vilka innehåll och kompetensnivåer man har tagit med i den skolspecifika 

läroplanen.  

Mina forskningsfrågor var följande: 

1. Hur syns språkbad i den nya läroplanen? 

2. Vad är den bakomliggande processen i relation till hur språkbadsundervisning 

beskrivs i den skolspecifika läroplanen? 

3.  Hur skiljer sig beskrivningen av språkbad från beskrivningen av kraven för 

A1-språket? 

I den nya läroplanen eller grunderna för den grundläggande utbildningen (GLGU2014) 

finns ett helt kapitel om tvåspråkig undervisning som innehåller en underrubrik och 

förklaring om språkbad. Det bildades en arbetsgrupp som bearbetade kapitlet om till 

grunderna för den grundläggande utbildningen. Arbetsgruppen hade som mål att skriva 

ett sådant kapitel som skulle tydliggöra vad tvåspråkig undervisning betyder med alla 

dess varianter. Uppgiften var svår eftersom det inte fanns en färdig modell och det var 

oklart för arbetsgruppen vad deras mandat egentligen gick ut på. Förväntningarna var 

stora eftersom arbetsgruppen hade planerat att tvåspråkig undervisning skulle 
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definieras bättre än i de förra grunderna för läroplanen (GLGU2004). Gruppen tyckte 

att en bättre definition skulle hjälpa lärarna, beslutsfattare, föräldrar och andra 

intressegrupper förstå vad tvåspråkig undervisning innebär och alla dess olika 

variationer. Gruppen var enig om att språkbad för det inhemska språket skulle få ett 

eget kapitel eftersom det har så tydliga principer och det finns så mycket forskning 

kring det. Arbetsgruppen ville ge goda undervisningsmetoder för språkbad och 

tvåspråkig undervisning i läroplanen men på grund av den pedagogiska friheten i 

Finland kom de inte med i läroplanen. Inte heller fick arbetsgruppen ange 

inlärningsmålen i läroplanen för språkbadsspråk eller målspråk trots att fast utövarna 

inom området hade begärt detta. Därför förblev uppgiften och ansvaret att identifiera 

ytterligare inlärningsmål för språkinlärning hos de lokala utbildningsanordnarna och 

de skolspecifika läroplanerna. Det som var svårt och förvirrande för arbetsgruppen var 

att slutbedömningen ska ges enligt kriterierna för slutbedömningen i A1-språket.  Det 

är för att säkerställa att elever i tvåspråkig undervisning har lika stor chans att gå vidare 

till nästa utbildningsnivå. Gruppen önskade att tvåspråkig undervisning skulle göras 

mer givande för eleverna och därför ville de att eleverna skulle få en bilaga till 

slutbetyget över att de har deltagit i tvåspråkig undervisning och erkänsla för elevernas 

tvåspråkiga förmåga skulle anges. Men i läroplanen var det inte möjligt att fastställa 

att bilagan måste ges eftersom alla elever i Finland ska ha lika utbildning och att kräva 

utbildningsbevis i språkbad eller för annan tvåspråkig undervisning skulle kunna ses 

som en oönskad skillnadsmarkör. 

Eftersom språkbadselever har samma slutbedömning på årskurs 9 som A1-språket 

skulle den skolspecifika läroplanen skrivas enligt samma mål och kriterier som finns i 

grunderna för den grundläggande utbildningen för A1-svenska. Man måste ändå ta i 

beaktande att elever som har deltagit i tidigt fullständigt språkbad har börjat med 

svenska redan i dagvård eller i förskolan medan elever som har A1-språk har börjat 

med detta först på åk 3 eller åk 4 och på grund av detta måste kraven vara högre i 

språkbad än i A1-språk. Det enda sättet att göra skillnad mellan A1-språk och 

språkbadsspråk är innehållet i den skolspecifika läroplanen. Dessutom är det väldigt 

viktigt att en del av innehållet i språkbad är det samma som innehållet i modersmål 

och litteratur eftersom man kombinerar timfördelningen mellan A1-språk och 

modersmål och litteratur i språkbad och man undervisar delar av innehållet i 
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modersmål och litteratur på svenska. De nationella grunderna för läroplanen förutsätter 

att den skolspecifika läroplanen för språkbad beskriver målen för språkbad i varje 

årskurs. Innehållet kan planeras utgående från svenska som andraspråk eller 

modersmålsinriktade lärokurser. Fast det inte finns färdiga inlärningsmål i språkbad 

bygger största delen av målen i språkkunskap på den europeiska referensramen 

(CERF). Den europeiska referensramen har stor inverkan på det innehåll som finns i 

den skolspecifika läroplanen både för A1-språk och för språkbadsspråk. Eftersom 

språkkunskapen för A1-språk i slutbedömningen bedöms enligt CERF på A2-nivå 

medan språkbadselever antas vara på B2 -nivå måste alla språkbadselever således 

bedömas enligt A2. De skillnader som finns mellan A1-språkets läroplan och 

språkbadsläroplanen finns i innehållet och i hur det beskrivs. De exempel som jag 

analyserade visade tydligt hur stor skillnad det finns i innehållet mellan språkbad och 

A1-språk eftersom målen är de samma men ordval och beskrivning av innehållet 

skiljer sig från varandra. De ord som eleven övar som eleven är medveten om samt vad 

eleven fördjupar sig i eller vad eleven observerar gör redan skillnaden mellan dessa 

två språknivåer. Fast språkbadsläroplanen är skriven enligt samma mål som i A1-

läroplanen och innehållet taget från svenska som andraspråk eller modersmålsinriktad 

svenska, är vissa innehåll tagna direkt ur innehållen för modersmål och litteratur. Det 

som påverkar mest det innehåll som finns i båda läroplanerna är den europeiska 

referensramen och de mål i språkkunskap som finns i slutbedömningen i slutet av 

högstadiet. 

Jag blev bjuden att vara med och skriva den skolspecifika läroplanen för språkbad i ett 

av de fem språkbadshögstadierna i Helsingfors. Det som gjorde processen svår var att 

utbildningsverket i Helsingfors inte hade givit tillräckligt entydiga instruktioner hur 

den skolspecifika läroplanen skulle skrivas. Jag samarbetade med två 

språkbadslågstadier och skrev tillsammans med dem de skolspecifika läroplanerna för 

var skola. Jag var också med på planeringsdagen för språkbadsläroplaner som 

utbildningsverket ordnade en vecka innan de skolspecifika läroplanerna skulle lämnas 

in. Det som tydligt kom fram på planeringsdagen var bristen på samarbete mellan 

språkbadsskolorna. Det finns sex lågstadier som har språkbad i Helsingfors och fyra 

högstadier och på hösten 2016 ett femte högstadium. Några språkbadslärare berättade 
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på planeringsdagen att de hade bearbetat den skolspecifika läroplanen för språkbad 

tillsammans med lågstadiet och högstadiet.  

Eftersom planeringsdagen kom helt för sent med tanken på läroplansskrivandet och 

det var stora brister i instruktionerna bestämde jag att genom enkäter intervjua några 

språkbadslärare i Helsingfors och undersöka hurdant läroplansarbetet hade varit, hade 

de fått stöd av utbildningsverket, hade de samarbetat med modersmålslärare och någon 

annan språkbadskola, vad skulle man ha kunnat göra annorlunda, hur skulle det ha 

varit med en gemensam läroplan i alla Helsingfors språkbadsskolor? Den största delen 

av mina 10 informanter var väldigt besvikna över det stöd som utbildningsverket hade 

givit. Bara två tyckte att de hade fått tillräckligt med stöd. Nästan alla informanter 

tyckte också att läroplansarbetet hade varit tungt eftersom det inte fanns en färdig 

modell mot vilken man kan jämföra de egna kommunala målen. Det var bara några få 

av informanterna som hade samarbetat med modersmålslärare och några som hade 

samarbetat med andra språkbadskolor. Alla utom en tyckte att en gemensam läroplan 

skulle ha varit bra och det skulle ha underlättad hela processen samt då skulle alla 

elever ha haft samma utgångspunkter och mål för språkbad i Helsingfors. Det som 

också kom tydligt fram i informanternas svar var att läroplansplaneringen för språkbad 

i Helsingfors inte hade varit så väl planerad och lyckad. Det hade funnits brister i 

informationen samt kring de gemensamma planeringsdagarna. Många av 

informanterna hade fått en känsla av att de hade lämnats ensamma med 

planeringsarbetet.  

Det som jag själv hade svårt med i mitt eget läroplansarbete var att jag inte fick 

ordentliga svar från utbildningsverket när jag kontaktade dem för att få veta hur den 

skolspecifika läroplanen ska skrivas, eftersom jag på planeringsdagen fick höra att det 

som jag hade skrivit var fel.  När jag sedan frågade vad som var fel i läroplanen fick 

jag bara svaret att eftersom slutbedömningen på årskurs 9 ska göras enligt kriterierna 

i A1-svenska måste också målen vara de samma i språkbadsläroplanen. Jag kontaktade 

utbildningsverket via e-post och försökte få tydligare svar hur de hade planerat att 

läroplanen skulle se ut.  Det enda svar jag fick var att eftersom slutbedömningen ska 

göras enligt A1-svenska ska också språkbadsläroplanen byggas upp enligt det och inte 

enligt svenska som andraspråk eller något annat. Jag kontaktade också 

utbildningsministeriet och fick bättre svar därifrån men de bästa instruktioner fick jag 
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när jag kontaktade Mari Bergroth på Vasa universitet. Det som jag hade svårigheter 

med var hur man skulle kunna skriva en läroplan för språkbad om den måste vara den 

samma som läroplanen för A1-språket? 

Efter svaren från Mari Bergroth förstod jag att de mål som språkbad har inte endast är 

de innehåll och mål som finns i A1-svenska utan också de mål som kommer från 

innehållet i modersmål och litteratur samt de mål i andra ämnen som man undervisar 

på språkbadsspråk. De mål som finns i språkbadsspråk måste delas upp mellan alla 

lärare som undervisar på språkbadsspråk. Språkbadsspråk har högre och mer 

omfattande mål än A1-språket. Den omfattande beskrivningen måste vara med i den 

skolspecifika läroplanen och man måste komma ihåg att A1-språkets 

slutbedömningsmål inte är de samma som kriterierna i beskrivningen av 

språkbadsspråkets mål. Alla innehållsspecifika förklaringar och kompletteringar måste 

vara skrivna i skolans läsårsplan eftersom det inte mera kommer fram i den 

skolspecifika läroplanen t.ex. vilka grammatiska regler eleverna lär sig utan allt är 

väldigt allmänt formulerat i läroplanen.  Arbetsgruppen som skrev kapitel 10 som 

grund för grundläggande utbildningen ville ha det mera specifikt men eftersom det inte 

var möjligt blev ansvaret att ligga hos språkbadslärarna som skrev den skolspecifika 

läroplanen för sina språkbadsskolor. 

5.2 Diskussion 

Det har varit en spännande men också en sorlig resa att göra denna undersökning samt 

skriva denna avhandling eftersom ju djupare man analyserar hela läroplansplaneringen 

desto ledsnare blir man. Hela reformen av grunderna för den grundläggande 

utbildningen har gjorts för att samhället har förändrats och synen i den nya läroplanen 

utgår från lärande. Eleverna ska vara aktiva och lära sig att ställa upp mål, lösa 

problem, växa som människor, använda språket, kroppen och olika sinnen som har 

betydelse för tänkande och lärande. I de gamla grunderna för den grundläggande 

utbildningen från 2004 var målen kortfattat skrivna och innehållen samt kriterierna var 

omfattande. Nu i de nya grunderna för den grundläggande utbildningen är målen 

väldigt allmänt skrivna och det finns för mycket text och innehållen är först skrivna i 

de skolspecifika läroplanerna och de innehållsspecifika förklaringarna är skrivna i 

skolornas egna läsårsplaner. Eftersom det i grunderna för den grundläggande 
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utbildningen inte finns ett ordentligt kapitel för språkbad och tvåspråkig undervisning 

så att det skulle finnas inlärningsmål och enhetliga riktlinjer inom språkbad och 

tvåspråkig undervisning, kan de lokala läroplanerna samt de skolspecifika 

läroplanerna variera stort. Det svåraste i denna situation är tydligen det att 

slutbedömningen bestämmer allt för mycket de nivåer och inlärningsmål som finns. 

Eftersom alla elever ska bedömas enligt A1-språkets kriterier och mål blir situationen 

svår.  

Om eleven har läst svenska två gånger i veckan som främmande språk är hens 

språkliga kunskaper inte de samma som en sådan elev har, som har haft svenska redan 

från början av förskolan varje dag och undervisningen har skett på båda språken. Om 

utgångspunkten i tidigt fullständigt språkbad är funktionell tvåspråkighet, hur syns det 

i slutbedömningen? Innan det blir en klar förändring i slutbedömningen, borde det vara 

klart för alla, att trots att slutbedömningen görs enligt A1-språkets kriterier är i 

praktiken kraven mycket högre i språkbad. Det känns att det här är oklart för många.  

Fast världen har förändrats och grunderna för den grundläggande utbildningen från 

2004 var tydligt föråldrade, måste man fråga sig varför man helt enkelt inte kunde göra 

det enklare och mera kortfattat? Så länge som jag har jobbat som lärare har det funnits 

en berättelse eller en vits om att man kan sätta en 500-euros sedel mellan läroplanen i 

skolan eftersom ingen någonsin läser den så ingen tar pengarna därifrån heller.  Så om 

man vill hitta det säkraste stället att gömma pengar på är det mellan sidorna i skolans 

läroplan. Jag tror att det kommer att fortsätta vara det säkraste stället efter denna reform 

också. Det som kommer att få en viktigare roll i skolornas vardag kommer att vara 

läsårsplanen som skolorna har och där det finns innehållsspecifika förklaringar för alla 

ämnen, som inte fanns i den skolspecifika läroplanen. Att inse allt detta gör mig väldigt 

ledsen eftersom det finns viktiga riktlinjer och värdefulla värderingar i grunderna för 

läroplanen men man borde ha gjort grunderna för läroplanen lättare att läsa. Jag tror 

att skolorna i fortsättningen kommer att sätta läsårsplanen på sina webbsidor istället 

för läroplanen eftersom läsårsplanen är kortfattad, mera omfattande och lättare att läsa. 

Det som kommer fram i denna undersökning är att det skulle ha funnits så mycket 

potential att förbättra hela språkbadsprogrammet samt den tvåspråkiga undervisningen 

på den nationella nivån och allt det som står i den grundläggande läroplanen. Det hade 
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varit en utmärkt situation och världens chans att använda den kunskap som finns inom 

språkbadsundersökningen och den praxis som redan är i bruk i olika städer och 

kommuner. För att jämlikheten mellan språkbadskolor och den grundläggande 

utbildningen ska förverkligas borde språkbad redan i grunderna för den grundläggande 

utbildningen ha sitt eget underkapitel med sina egna inlärningsmål så som alla andra 

språk har. Nu kan alla utbildningsanordnare godtyckligt göra hur de själva vill och 

kan.  

Eftersom tvåspråkig undervisning redan är med i grunderna för läroplanen varför kan 

man inte göra det ordentligt? Språkbad borde ha en nationell läroplan som täcker hela 

landet och som alla kommuner och språkbadsskolor använder som grund för sina egna 

kommunala och skolspecifika läroplaner. Är språkbadsundervisning ens förenlig med 

grundlagen på det här sättet? Hur kan man försäkra sig om att eleverna i språkbad får 

tillräckligt kvalitativ undervisning som anordnas enligt de principer som hör till 

språkbadsprogrammet?  

Man skulle kunna skriva den gemensamma läroplanen i samverkan med 

språkbadslärarna och Vasa universitet eller använda den modellen som språkbadskolor 

redan nu använder i Vasa. Språkbadslärarna och Vasa universitet har båda den 

yrkeskunnighet och kunskap som behövs för att genomföra detta arbete. Det skulle 

samtidigt underlätta skrivandet av de kommunala och skolspecifika läroplanerna. 

Eleverna skulle också ha lättare att förflytta sig mellan skolor när alla skulle ha 

likadana grunder i språkbadsläroplanerna. Då skulle man också kunna göra 

slutbedömningen mera enhetlig mellan språkbadselever. Och då skulle man också 

kunna ta språkliga mål bättre i beaktande. På det här sättet skulle man också kunna 

tydliggöra sambandet mellan språkbadsspråk och modersmål och litteratur i 

läroplanen. Då skulle det finnas tydliga instruktioner om vilka innehåll som ska delas 

med modersmål och litteratur samt  det skulle finnas beskrivningar av de språkliga 

målen och på vilken nivåskala språkbadseleverna borde vara i slutet av åk 9 enligt 

CERF. 
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Enligt de flesta av mina informanter har de varit besvikna över den information och de 

beskrivningar som de har fått av Helsingfors utbildningsverk och kapitel 10 i 

grunderna för läroplanen. 

Därför anser jag att utbildningsverket i Helsingfors inte har haft tillräckligt med 

kunskap för att kunna ge ordentliga instruktioner för den skolspecifika 

läroplansplaneringen och därför har ansvaret lagts på lärarna. Bara om någon inom 

utbildningsverket i Helsingfors skulle ha haft lite mera passion och kunskap att bättre 

organisera läroplansplaneringen för språkbad skulle resultatet varit mycket bättre. Alla 

språkbadsskolor och lärare skulle ha kunnat samarbeta och Helsingfors 

utbildningsverk skulle ha kunnat skriva en gemensam läroplan tillsammans med 

språkbadslärarna. Enligt de svar som jag fick av mina informanter finns det mycket 

kunskap hos lärarna som jobbar inom språkbad i Helsingfors; det skulle man ha kunnat 

utnyttja.  

Denna avhandling har fått mig att förstå att det finns aspekter som inte undersökts 

inom språkbad. Det som man skulle kunna göra i framtiden är att undersöka hurdana 

skolspecifika läroplaner det finns i språkbad i Finland. Är de alls enhetliga eller finns 

det stora variationer mellan språkbadskolor i samma stad eller kommun samt i hela 

landet? Eftersom de nya skolspecifika läroplanerna inte har innehållsspecifika 

förklaringar så måste man också undersöka skolornas läsårsplaner för att få en 

uppfattning om vad man egentligen undervisar i språkbad. Då skulle man kunna göra 

en bättre reform som tar språkbadsundervisning i beaktande nästa gång grunderna för 

den grundläggande utbildningen skrivs om i framtiden.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1  

Följande läroplan finns bara på finska eftersom den är skriven för ett finskspråkigt 
högstadium. 

VARHAINEN TÄYDELLINEN KIELIKYLPY VUOSILUOKAT 7-9 

VARHAINEN TÄYDELLINEN KIELIKYLPY YLEINEN KUVAUS 
VUOSILUOKALLA 7-9 

 
Oppiaineen tehtävä 
 
Kielikylpyopetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kielellisiä ja kulttuurisia taitoja 
monimuotoisissa viestintäympäristöissä. Kaksikielisessä opetuksessa painottuu 
luonnollinen viestintä ja vuorovaikutus, toiminnallisuus ja oppilaiden aktiivinen 
kielenkäyttö. Oppilaan mahdollisuuksia käyttää kieltä oppiainekohtaisesti sekä koulun 
opetuskielessä että kielikylpykielessä tuetaan tietoisesti. Koulun opetuskieli ja 
kielikylpykieli muodostavat kokonaisuuden, ja molempien kielten oppimista tuetaan 
yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Kaksikielinen opetus heijastuu koko koulun 
toimintakulttuuriin. Opetuksen suunnittelu ja toteutus edellyttää systemaattista yhteistyötä 
ja vuoropuhelua sekä eri oppiaineita opettavien opettajien että myös koulun muun 
henkilöstön kesken. Tällöin kaksikielisen opetuksen asettamat erityisvaatimukset voidaan 
ottaa suunnitelmallisesti huomioon. Opetuksen jatkumon ja siirtymävaiheiden suunnittelu 
edellyttää yhteistyötä myös sidosryhmien kesken. Opetuksen järjestäjä määrittelee 
paikallisesti kielikylpykielelle asetettavat tavoitteet. Oppiaineiden opetuksen muuttuessa 
käsitteellisemmäksi tarvitaan myös vaativamman asiatekstin tuottamis- ja 
ymmärtämistaitoja sekä taitoa keskustella vaativista aiheista. Myös oikeakielisyyteen 
kiinnitetään huomiota lisääntyvässä määrin. Kielikylpykielen kehittymistä tuetaan ja 
seurataan. Opetuksessa korostuu havainnollisuus ja konkreettisuus, oppilaskeskeiset 
työtavat ja vuorovaikutteisuus. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kielikylpykieltä eri 
oppiainesisältöjä opiskeltaessa. Tavoitteena on, että oppilaat ovat samanaikaisesti sekä 
kielen oppijoita että kielen käyttäjiä. Oppilaiden kielikylpykielen tuottamista tuetaan 
opettajan ja muiden oppilaiden vertaistuella. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja monimediaisissa ympäristöissä niin, että he hahmottavat oman 
viestijäkuvansa ja pystyvät osaltaan vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin. 
Opetuksen tehtävänä on rohkaista oppilaita oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, 
jotka osaavat perustella näkemyksiään ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäröivään 
yhteiskuntaan eri viestintä- välineitä hyödyntäen. Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä 
omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien monikerroksisuutta. Myös 
vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus tukee 
oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä 
kieliä. Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää 
vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. 
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Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä. Ruotsin 
kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa suomen 
kielen rinnalla, opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. 
Tehdään yhteistyötä äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärän kanssa. 
 

Kielikylpy oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokalla 7-9 
 
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä 
edistävä oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä 
mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös 
monimediaisissa ympäristöissä. Kielikylvyn oppimisympäristöön kuuluu myös koulun 
ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen 
strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä 
tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetusta eheytetään 
prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat niin, että oppiaineen 
sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri sisältöalueiden, 
erityisesti kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Jokaisen oppilaan 
viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin. 
Toimintasuunnitelmassa määritellään vuosittain ne oppiaineet tai kurssit, joita 
opetetaan kielikylpykielellä. Tavoitteena on, että mahdollisuuksien mukaan 50 % 
opetuksesta annetaan kielikylpykielellä. 
  
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kielikylpyopetuksessa vuosiluokilla 7-9 
 
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa 
oppimista auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita 
sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan 
itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten 
tekstien joukosta ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen 
lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä 
toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan 
yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa 
kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatusten kielentämissä. 
Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen 
soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työtavat 
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu. 
 
Oppilaan oppimisen arviointi kielikylpyopetuksessa vuosiluokilla 7-9 
 
Vuosiluokilla 7–9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. 
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten 
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille 
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa 
tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja 
erittelevän palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, 
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tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. 
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen 
arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin 
näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. 
Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin 
lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia. Oppilaat rakentavat sähköisen kielisalkun 
vuosiluokilla 7-9, johon oppilas valitsee 2-3 työtä/vuosiluokka haluamastaan 
kielikylpykielellä opetetusta oppiaineesta. Oppilaat arvioivat omaa osaamistaan jokaisen 
vuosiluokan syksyllä ja keväällä siihen tarkoitetulla kaavakkeella. Omat arviot liitetään 
myös osaksi sähköistä kielisalkkua, näin oppilas voi seurata omaa osaamistaan sekä 
kehitystään. Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä 
arviointiperusteita riippumatta siitä, millä kielellä niitä on opetettu. Arvioinnissa 
huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen kehittyminen niiden kielellisten tavoitteiden 
osalta, jotka on paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattu.  
Kielikylpykielen tavoitteet ovat selkeästi korkeammat/laajemmat kuin AI-kielen 
tavoitteet: tavoitetaso peruskoulun päättyessä on kuultu C1.1, puhe B2.2, luettu B2.2 ja 
kirjoitettu B2.1. (eurooppalainen viitekehys) 
Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi kielikylpyoppilaat arvioidaan perusopetuksen 
päättyessä kuitenkin suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin ja käytetään A1-kielen 
päättöarvioinnin kriteerejä.  
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso ruotsin kielen A-oppimäärän 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 
kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava 
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan 
(8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan 
kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 
 
Ilmiöoppiminen  
 
Varhainen täydellinen kielikylpyopetus tarjoaa hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen 
oppimiseen. Ilmiöpohjainen oppiminen käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä 
menetelmänä. Ilmiöt nousevat opetussuunnitelmien tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty 
ajankohtaisesti relevantteja asioita. Ilmiöoppimisen aiheena ja kohteena on aito, 
todellisesta maailmasta nouseva ilmiö. Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on ajankohtainen 
ja sillä on merkitystä oppijoiden maailmassa.  Oppimisprosessi on ohjattu 
oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan oppimista menetelmällisesti ja edistävät oppijan 
oppimisprosessia. 

 
Vuosiluokan 7. Varhaisen täydellisen kielikylpyoppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteet sekä sisältöalueet 
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Tavoite 1   
Edistää oppilaan taitoa 
pohtia ruotsin 
kansalliskielen asemaan 
liittyviä ilmiöitä sekä 
antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää 
kulttuurienvälistä 
toimintakykyään 

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
-Ohjataan oppilaita 
asettamaan omia 
kysymyksiä ja hakemaan 
niihin vastauksia 
itsenäisesti ja yhdessä 
toisten kanssa.  
 L2 Kulttuurinen 
osaaminen vuorovaikutus 
ja ilmaisu   
-Ymmärretään viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   

- tutustutaan arkipäivään 
ruotsinkielisessä 
Suomessa 

- ymmärretään 
kouluikäisen nuoren 
elämään liittyvää 
yleiskielistä puhetta ja 
tekstiä  

- pidetään lyhyitä 
esityksiä ja selostetaan 
tapahtumia  

- käytetään kieltä 
ruotsinkielisten kanssa 
sekä huomioidaan 
ympäröivää 
kaksikielisyytä omassa 
ympäristössä 

- luetaan ja esitellään 
suomenruotsalaisia ja 
ruotsalaisia nuorten 
kirjoja, runoja tai 
novelleja  

     
Tavoite 2   
 Kannustaa oppilasta 
löytämään kiinnostavia 
ruotsinkielisiä 
toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat 
oppilaan 
maailmankuvaa 

 L2 Kulttuurinen 
osaaminen vuorovaikutus 
ja ilmaisu   
-Ymmärretään viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen 
-Hyödynnetään 
teknologiaa apuvälineenä 
omassa tuottamisessa.  
-Käytetään teknologiaa 
yhteistoiminnallisessa 
tuottamisessa.   

- Opitaan viestimään ja 
toimimaan 
kohdekulttuurissa 
hyväksyttävällä tavalla 
arkipäivän tilanteissa  

- harjoitellaan ruotsin 
kieltä monipuolisten 
tietotekniikan 
sovellusten ja median 
avulla 

- vahvistetaan itsenäistä 
työskentelyä ja 
ryhmätyöskentelyä   

 
     

Tavoite 3    L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  

- tutustutaan 
suomenruotsalaiseen, 

OPETUKSEN 
TAVOITTEET    

LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN    

SISÄLLÖT    

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen   
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Ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, 
miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa 
kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa 
tukena 
 

-Opitaan käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
systemaattisesti ja 
vertailemaan tuttuja 
kieliä niiden avulla.  
-Harjoitellaan 
päättelemään 
säännönmukaisuuksia ja 
soveltamaan sääntöjä 
kielen oppimisessa.  
L 4 Monilukutaito   
-Ymmärretään, että 
viestinnän keinot 
vaihtelevat tavoitteen ja 
kontekstin mukaan. 

ruotsalaiseen ja 
pohjoismaiseen 
kulttuuriin  

- ohjataan oppilasta 
ymmärtämään kielellistä 
tietoisuutta ja 
kiinnostumaan erilaisista 
ilmiöistä 

- kannustetaan oppilasta 
ymmärtämään erilaisia 
tyylilajeja, rakenteita ja 
nyansseja  

- opitaan kuvailemaan 
lähipiiriään ja 
selviytymään 
kielikylpykielellä 
erilaisissa arkipäivän 
tilanteissa 

- harjoitellaan arvioimaan 
omia 
vuorovaikutustaitoja ja 
viestintätapoja ja 
havaitsemaan niiden 
kehittämiskohteita 

S2 Kielenopiskelutaidot     

    
Tavoite 4   
Rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään 
monipuolisia tapoja 
oppia kieliä ja 
arvioimaan oppimistaan 
itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
-Opitaan tunnistamaan 
omat vahvuudet ja 
haasteet kielenoppijana ja 
asettamaan omia 
tavoitteita.  
L3 Itsestä huolehtiminen 
ja arjen taidot   
-Kehitetään sosiaalisia 
taitoja esim. 
vertaisoppimisen kautta.  
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen. 
 

- opetellaan arvioimaan 
omaa työskentelyä ja 
kielitaitoa suhteessa 
annettuihin tavoitteisiin  

- kehitetään omia 
ilmaisukeinoja eri 
tilanteissa, esimerkiksi 
miten hyödynnetään 
vuorovaikutustilanteessa 
saatua palautetta 

- painotetaan suullisia 
valmiuksia, harjoitellaan 
kysymään, kertomaan ja 
ilmaisemaan mielipiteitä 
ja tunteita  

- opitaan suhtautumaan 
kriittisesti mediaan ja 
ottamaan kantaa  
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Tavoite 5  
Kehittää oppilaan 
itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan 
sekä elinikäisen 
kieltenopiskelun 
valmiuksia 

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
-Tuetaan oppilaan kasvua 
aktiiviseksi ja oma-
aloitteiseksi kielen 
oppijaksi.  
-Ohjataan oppilasta 
käyttämään ruotsia myös 
vapaa-ajan yhteyksissä.  
-Ymmärretään ruotsin 
osaamisen merkitys 
jatko-opintojen ja työn 
kannalta.  

- käytetään itsearviointia 
sekä monipuolisia 
oppimismenetelmiä ja – 
välineitä, jotka lisäävät 
oppilaan omia keinoja 
hyödyntää sekä käyttää 
niitä omassa oppimisessa 

- vahvistetaan itsenäistä 
työskentelyä ja 
ryhmätyöskentelyä   

- tutustutaan erilaisiin 
oppimisympäristöihin ja 
opitaan löytämään 
tarkoituksenmukaisia 
työkaluja yksilöllisen 
oppimisen tueksi 

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutustilanteissa   

  

     
Tavoite 6  
Rohkaista oppilasta 
osallistumaan 
keskusteluihin 
monenlaisista oppilaiden 
ikätasolle ja 
elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa 
käsitellään myös 
mielipiteitä 

L4 Monilukutaito   
-Harjoitellaan itsensä 
ilmaisemista erilaisissa 
yhteyksissä ja 
ympäristöissä.  
 -Ymmärretään, että 
viestinnän keinot 
vaihtelevat tavoitteen ja 
kontekstin mukaan.   
  

- käytetään draamaa ja 
toiminnallisuutta 

- opetellaan 
argumentoimaan, 
kommentoimaan, 
referoimaan ja pitämään 
suullisia esitelmiä 

- opitaan 
medialukutaitoja, tiedon 
ja erilaisten lähteiden 
käyttöä ja myös kriittistä 
suhtautumista tietoon 

    
Tavoite 7  
Ohjata oppilasta 
olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä 
syventämään taitoaan 
käyttää ruotsinkielisiä 
viestinnän keinoja, 
vakiintuneita fraaseja, 
kierto- ja täyteilmauksia 
ja muuta 
kompensaatiota 

L4 Monilukutaito   
-Opitaan 
viestintästrategioita 
monipuolisen, myös 
autenttisen, materiaalin 
kautta.  
-Harjoitellaan 
viestintästrategioita 
(tuottamisstrategiat, 
välttämisstrategiat, 
saavutusstrategiat, 
vuorovaikutusstrategiat) 

- kannustetaan oppilasta 
kehittämään valmiuksia 
tarkoituksellisissa, 
eettisissä ja 
rakenteellisissa 
keskustelutilanteissa niin 
koulussa kuin 
yhteiskunnassa  

- käytetään kielen 
opiskelulle tyypillisiä 
strategioita kuten 
päättelemään sanojen ja 
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erilaisissa yhteyksissä ja 
ympäristöissä.  

sisältöjen merkityksiä 
asiayhteydestä   

      
Tavoite 8  
Ohjata oppilasta 
kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon 
liittyy mielipiteiden ja 
asenteiden esiin 
tuomista 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen vuorovaikutus 
ja ilmaisu   
 -Syvennetään taitoa 
toimia 
vuorovaikutustilanteissa 
kulttuuriin sopivalla 
tavalla.  

- työskennellään paljon 
pareittain ja ryhmissä, 
kerrotaan itsestä sekä 
ympäristöstä, haaveista 
ja tavoitteista  

- opitaan vuorovaikutusta 
ja toisen huomioon 
ottamista 

     

 S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkintatekstejä    

  

Tavoite 9  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä 
asiatekstejä, joista 
hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään 
tulkinnassa 
päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

L4 Monilukutaito  
-Harjoitellaan tekstien 
tulkintataitoja oppilaille 
merkityksellisissä 
yhteyksissä.  
  

- harjoitellaan 
tilannevihjeisiin 
perustuvaa päättelyä 
viestin sisällön 
selvittämiseksi  

- harjoitellaan erilaisia 
lukutekniikoita 

- ohjataan oppilasta 
tunnistamaan erilaisia 
tekstilajeja ja 
käyttämään niitä tekstien 
tulkitsemiseen 

- opitaan tunnistamaan 
tekstin tarkoitus 
hyödyntämällä sanastoa 
sekä kielellisiä rakenteita  

- ohjataan oppilasta 
suunnittelemaan, 
tuottamaan ja 
työstämään tekstejä 
itsenäisesti sekä yhdessä 
muiden oppilaiden 
kanssa 

- opetellaan erilaisten 
tekstilajien käyttöä 
lähteinä ja malleina 
omiin teksteihin 

- luetaan monipuolisesti 
nuortenkirjoja, 
klassikoita ja 
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nykykirjallisuutta, myös 
tietokirjoja 

- kannustetaan aktiiviseen 
ja monipuoliseen 
kirjaston tarjonnan 
hyödyntämiseen* 

    

    
Tavoite 10  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin 
rakenteisiin ja 
ääntämisen 
perussääntöihin 

L3 Itsestä huolehtiminen 
ja arjen taidot  
L4 Monilukutaito  
L5Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen    
 

- ohjataan oppilasta 
kehittämään taitojaan 
kuunnella sekä 
ymmärtää muodollista 
puhetta niin opetuksessa 
kuin puhutuissa 
mediateksteissä 

- tarkkaillaan omaa 
kielenkäyttöä tarkkailu 
viestin perillemenossa 

- harjoitellaan 
toiminnallisia tilanteita 
ja niissä selviämistä 

- käytetään tietotekniikkaa 
oppilaan omissa 
tuotoksissa ja 
tiedonhankinnassa sekä 
oppitunneilla 
mahdollisimman 
monipuolisesti  

- käytetään erilaisia 
sovelluksia 
projektitöiden, 
esitelmien, ryhmätöiden 
sekä ilmiöiden 
tuottamiseen 

 
Vuosiluokka 8 

OPETUKSEN 
TAVOITTEET    

LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN    

SISÄLLÖT    

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen   
 

  

    
Tavoite 1   
Edistää oppilaan taitoa 
pohtia ruotsin 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen  

- syvennetään 
Pohjoismaiden tuntemusta 
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kansalliskielen asemaan 
liittyviä ilmiöitä sekä 
antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää 
kulttuurienvälistä 
toimintakykyään 
  

-Ohjataan oppilaita 
asettamaan omia 
kysymyksiä ja 
hakemaan niihin 
vastauksia itsenäisesti 
ja yhdessä toisten 
kanssa.  
L2 Kulttuurinen 
osaaminen 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   
-Ymmärretään 
viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   

tutustumalla Norjaan ja 
Tanskaan 

- lisätään ruotsinkielisen 
kulttuurin tuntemusta 
esimerkiksi ruotsalaisen/ 
ruotsinkielisen pop-
musiikin, sosiaalisen 
median, tiedotusvälineiden 
sekä ruotsinkielisten 
ihmisten kautta 

- tutustutaan ruotsinkielisen 
kirjallisuuden avulla 
kulttuurieroihin  

     

Tavoite 2    
Kannustaa oppilasta 
löytämään kiinnostavia 
ruotsinkielisiä 
toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat 
oppilaan 
maailmankuvaa 

 L2 Kulttuurinen 
osaaminen 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   
-Ymmärretään 
viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen 
-Hyödynnetään 
teknologiaa 
apuvälineenä omassa 
tuottamisessa.  
-Käytetään teknologiaa 
yhteistoiminnallisessa 
tuottamisessa.   

- laajennetaan autenttisten 
ruotsinkielisten 
toimintaympäristöjen 
tuntemusta, apuna esim. 
lähialueen ruotsinkieliset 
koulut ja muut 
ruotsinkieliset toimijat  

- käytetään tietotekniikkaa 
oppilaan omissa 
tuotoksissa ja 
tiedonhankinnassa sekä 
oppitunneilla 
mahdollisimman 
monipuolisesti 

- käytetään erilaisia 
sovelluksia projektitöiden, 
esitelmien, ryhmätöiden 
sekä ilmiöiden 
tuottamiseen 

     

Tavoite 3   
   
Ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, 
miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa 
kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 

 L1 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen   
-Opitaan käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
systemaattisesti ja 
vertailemaan tuttuja 
kieliä niiden avulla.  
 -Harjoitellaan 
päättelemään 
säännönmukaisuuksia 

- harjoitellaan 
argumentaatiota, 
kommentointia ja 
referointia 

- pidetään suullisia esitelmiä 
- harjoitellaan puuttuvan 

kielitaidon korvaamista 
selittämällä toisin sanoen   

- hyödynnetään 
puhekumppanin antamaa 
palautetta   
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käsitteitä oppimisensa 
tukena 
 

ja soveltamaan sääntöjä 
kielen oppimisessa. 
  L 4 Monilukutaito   
-Ymmärretään, että 
viestinnän keinot 
vaihtelevat tavoitteen ja 
kontekstin mukaan. 

- tarkkaillaan ja harjoitellaan 
omaa kielenkäyttöä 

- opetellaan kuuntelemaan ja 
suhtautumaan kriittisesti 
kuulemaansa sekä 
oppimaan siitä 

- harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja ideointi-, 
väittely-, neuvottelu- ja 
ongelmanratkaisutilanteiss
a 

S2 Kielenopiskelutaidot     
    

Tavoite 4    
Rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään 
monipuolisia tapoja 
oppia kieliä ja 
arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti 
ja yhteistyössä sekä 
ohjata oppilasta 
myönteiseen 
vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen  

L1 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen   
-Opitaan tunnistamaan 
omat vahvuudet ja 
haasteet kielenoppijana 
ja asettamaan omia 
tavoitteita.  
 L3 Itsestä 
huolehtiminen ja arjen 
taidot   
-Kehitetään sosiaalisia 
taitoja esim. 
vertaisoppimisen 
kautta. 
 L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 
 

 
- opitaan tekemään 

projektitöitä yksin tai 
ryhmässä   

- opitaan hyödyntämään 
tietoverkkoja ja 
ruotsinkielistä mediaa 
tiedonlähteenä 

- opitaan arvioimaan omaa 
työskentelyä ja kielitaitoa 
suhteessa annettuihin 
tavoitteisiin ja tarvittaessa 
muuttamaan 
työskentelytapoja  

- käytetään itsearviointia, 
vertaisarviointia sekä 
kannustavan 
palautteenantamista 
toiselle sekä palautteen 
vastaanottamista ja tämän 
palautteen hyödyntämistä 

- tiedostetaan omat 
vaikuttamismahdollisuudet 
sekä seurataan 
tiedotusvälineitä ja 
yhteiskunnallisia 
tapahtumia  

     

Tavoite 5  
Kehittää oppilaan 
itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen  
-Tuetaan oppilaan 
kasvua aktiiviseksi ja 

- opetellaan ja verrataan 
erilaisten työtapojen 
käyttöä  
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sekä elinikäisen 
kieltenopiskelun 
valmiuksia 

oma-aloitteiseksi kielen 
oppijaksi.  
-Ohjataan oppilasta 
käyttämään ruotsia 
myös vapaa-ajan 
yhteyksissä.  
-Ymmärretään ruotsin 
osaamisen merkitys 
jatko-opintojen ja työn 
kannalta.  

- tuetaan ja kannustetaan 
muilta oppimiseen  

- syvennetään taitoa oppia 
lukemaan tilanteita ja 
siihen liittyvää 
kielenkäyttöä 

- opitaan tunnistamaan 
millaista kieltä käytetään 
eri osaamisalueilla 

- opitaan hyödyntämään 
sosiaalista mediaa sekä 
erilaisia sovelluksia 
yhteyden pitoon 
pohjoismaalaisten kanssa 

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutustilanteiss
a   

  

     

Tavoite 6  
Rohkaista oppilasta 
osallistumaan 
keskusteluihin 
monenlaisista 
oppilaiden ikätasolle ja 
elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa 
käsitellään myös 
mielipiteitä 

L4 Monilukutaito   
-Harjoitellaan itsensä 
ilmaisemista erilaisissa 
yhteyksissä ja 
ympäristöissä.  
 -Ymmärretään, että 
viestinnän keinot 
vaihtelevat tavoitteen ja 
kontekstin mukaan.   

- painotetaan suullisia 
valmiuksia, harjoitellaan 
kysymään, kertomaan ja 
ilmaisemaan mielipiteitä ja 
tunteita 

- opitaan hyödyntämään 
tieto- ja viestintätekniikkaa 
kieliopinnoissaan 
mahdollisimman 
monipuolisesti 

    

Tavoite 7  
Ohjata oppilasta 
olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä 
syventämään taitoaan 
käyttää ruotsinkielisiä 
viestinnän keinoja, 
vakiintuneita fraaseja, 
kierto- ja 
täyteilmauksia ja muuta 
kompensaatiota 

L4 Monilukutaito   
-Opitaan 
viestintästrategioita 
monipuolisen, myös 
autenttisen, materiaalin 
kautta.  
-Harjoitellaan 
viestintästrategioita 
(tuottamisstrategiat, 
välttämisstrategiat, 
saavutusstrategiat, 
vuorovaikutusstrategiat
) erilaisissa yhteyksissä 
ja ympäristöissä.  

- harjoitellaan taitoja 
keskustella erilaisissa 
tilanteissa ja yhteyksissä 

- käytetään vaativampia 
lauseita, rakenteita sekä 
sanontoja 

- opitaan suhtautumaan 
tietoon ja lähteisiin myös 
kriittisesti, hyödynnetään 
median ja tietotekniikan 
tuomat mahdollisuudet 

- harjoitellaan 
medialukutaitoa 
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Tavoite 8  
Ohjata oppilasta 
kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon 
liittyy mielipiteiden ja 
asenteiden esiin 
tuomista 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   
-Syvennetään taitoa 
toimia 
vuorovaikutustilanteiss
a kulttuuriin sopivalla 
tavalla.  

- kerrotaan lähipiiristä ja 
osataan toimia arkisissa 
tilanteissa 

- käytetään kieltä 
ruotsinkielisten kanssa 
sekä huomioidaan 
ympäröivää kaksikielisyytä 
ympäristössä 

- tutustutaan kulttuurin 
käsitteeseen ja sen eri 
ilmenemismuotoihin, kuten 
kansanperinteeseen, 
elokuvaan, teatteriin, 
puhekulttuuriin ja 
mediakulttuurin eri 
muotoihin ja tarjotaan 
mahdollisuuksia tuottaa 
kulttuuria itse* 

     

 S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä    

  

Tavoite 9  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä 
asiatekstejä, joista 
hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään 
tulkinnassa 
päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

L4 Monilukutaito  
-Harjoitellaan tekstien 
tulkintataitoja oppilaille 
merkityksellisissä 
yhteyksissä.  
  

- luetaan monipuolisia 
tekstejä sekä analysoimaan 
niitä  

- syvennetään opiskelun, 
yhteiskunnan ja kulttuurin 
kannalta merkityksellisten 
tekstien monipuolista 
lukemista ja analysointia. 
Tekstejä tarkastellaan 
niissä esiintyvien arvojen, 
ideologioiden ja 
vaikuttamiskeinojen 
kannalta (näkökulman, 
lauseen rakenteen, 
henkilöiden ja asioiden 
nimeämisen, kielikuvien ja 
ironian vaikutus tekstin 
tulkintaan). 

- kiinnitetään huomiota 
erilaisiin lukustrategioihin 
ja niiden käyttöön 

- tunnistetaan erilaisia 
tekstilajeja  
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- käytetään selittäviä, 
perustelevia sekä ohjattuja 
tekstejä  

- käytetään monipuolista 
sanastoa teksteissä 

- luetaan monipuolisesti 
nuortenkirjoja, klassikoita 
ja nykykirjallisuutta, myös 
tietokirjoja.  

- kannustetaan aktiiviseen ja 
monipuoliseen kirjaston 
tarjonnan 
hyödyntämiseen* 

   
    

Tavoite 10  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin 
rakenteisiin ja 
ääntämisen 
perussääntöihin 

L3 Itsestä 
huolehtiminen ja arjen 
taidot  
L4 Monilukutaito  
L5Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen    
 

- lisätään sanavarastoa 
- harjoitellaan erilaisten 

kielellisten rakenteiden 
käyttöä sekä sanontoja 
teksteissä 

- opitaan käyttämään 
erilaisia tyylilajeja eri 
teksteissä 

- harjoitellaan kirjoittamisen 
erivaiheita sekä 
tietokantojen käyttöä 
apuvälineenä 

- analysoidaan eri tyylilajien 
tekstejä 

- harjoitellaan kirjoittamaan 
henkilöistä ja ajasta 
oikealla tavalla 

- analysoidaan toisten 
tekstejä sekä opitaan 
antamaan ja 
vastaanottamaan palautetta 

- käytetään draamaa ja 
toiminnallisuutta 

  
Vuosiluokka 9 

OPETUKSEN 
TAVOITTEET    

LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN    

SISÄLLÖT    

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen   
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Tavoite 1   
Edistää oppilaan taitoa 
pohtia ruotsin 
kansalliskielen asemaan 
liittyviä ilmiöitä sekä 
antaa oppilaalle 
valmiuksia kehittää 
kulttuurienvälistä 
toimintakykyään 
  

L1 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen 
 -Ohjataan oppilaita 
asettamaan omia 
kysymyksiä ja 
hakemaan niihin 
vastauksia itsenäisesti 
ja yhdessä toisten 
kanssa. 
 L2 Kulttuurinen 
osaaminen 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu   
-Ymmärretään 
viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   

- tiedostetaan Suomessa ja 
Ruotsissa puhutun ruotsin 
kielen ja muiden 
pohjoismaisten kielten 
keskeisiä eroavaisuuksia  

- opitaan keskustelemaan 
ruotsinkielisten ihmisten 
kanssa sosiaalisissa 
tilanteissa niin kirjallisesti 
kuin suullisesti   

- syvennetään edelleen 
Pohjoismaiden kulttuurin 
tuntemusta tutustumalla 
Islantiin, Grönlantiin sekä 
Färsaariin 

- laajennetaan tietoutta 
monikulttuurisesta 
maailmasta 

- opitaan vertailemaan omaa, 
suomenruotsalaista sekä 
pohjoismaista kulttuuria  

- opitaan arvostamaan omaa 
ja ruotsinkielistä kulttuuria 
sekä ymmärtämään 
kulttuurierojen ja -arvojen 
syitä 

- luetaan ruotsinkielistä 
nuorten kirjallisuutta  

     

Tavoite 2    
Kannustaa oppilasta 
löytämään kiinnostavia 
ruotsinkielisiä 
toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat 
oppilaan 
maailmankuvaa 

 L2 Kulttuurinen 
osaaminen 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu  
 -Ymmärretään 
viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen 
-Hyödynnetään 
teknologiaa 
apuvälineenä omassa 
tuottamisessa.  
-Käytetään teknologiaa 
yhteistoiminnallisessa 
tuottamisessa.   

- ohjataan oppilasta 
näkemään mahdollisuudet 
joita ruotsinkielen 
osaaminen avaa 
tulevaisuudessa, esim. 
Nordjobb, pohjoismaiset 
yritykset, opiskelu 
ulkomailla, työllistyminen 
kotimaassa. 

- käytetään tietotekniikkaa 
oppilaan omissa 
tuotoksissa ja 
tiedonhankinnassa sekä 
oppitunneilla 
mahdollisimman 
monipuolisesti 
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- käytetään erilaisia 
sovelluksia projektitöiden, 
esitelmien, ryhmätöiden 
sekä ilmiöiden 
tuottamiseen 

- osataan tuottaa tekstiä ja 
käyttää erilaisia 
sovelluksia niiden 
toteuttamiseen 

     

Tavoite 3   
  Ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, 
miten samoja asioita 
ilmaistaan muissa 
kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa 
tukena 
 

 L1 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen   
-Opitaan käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
systemaattisesti ja 
vertailemaan tuttuja 
kieliä niiden avulla.   
-Harjoitellaan 
päättelemään 
säännönmukaisuuksia 
ja soveltamaan sääntöjä 
kielen oppimisessa. 
  L 4 Monilukutaito   
-Ymmärretään, että 
viestinnän keinot 
vaihtelevat tavoitteen ja 
kontekstin mukaan. 
  

- harjoitellaan puuttuvan 
kielitaidon korvaamista 
tarkentavilla ilmauksilla ja 
kysymyksillä  

- harjoitellaan puheenvuoron 
ottamista ja ylläpitämistä 
sekä palautteen antamista 

- harjoitellaan oman 
kielenkäytön tarkkailua ja 
soveltamista tilanteen 
edellyttämällä tavalla  

- osataan käyttää 
kuulemaansa apuna 
omassa kommunikaatiossa 

- osataan argumentoida, 
kommentoida sekä 
referoida 

- osataan pitää suullisia 
esityksiä yhdessä ja yksin 

- harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja ideointi-, 
väittely-, neuvottelu- ja 
ongelmanratkaisutilanteiss
a  

S2 Kielenopiskelutaidot     

    

Tavoite 4    
Rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään 
monipuolisia tapoja 
oppia kieliä ja 
arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti 
ja yhteistyössä sekä 

L1 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen   
-Opitaan tunnistamaan 
omat vahvuudet ja 
haasteet kielenoppijana 
ja asettamaan omia 
tavoitteita.  

- vahvistetaan ja tuetaan 
oppilaan positiivista 
minäkuvaa  

- tuetaan ja vahvistetaan 
omia työtapoja, lukemista, 
kirjoittamista ja puhumista  

- osataan itsenäisesti hakea 
tietoa ja hyödyntää sitä 
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ohjata oppilasta 
myönteiseen 
vuorovaikutukseen, 
jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen 

L3 Itsestä 
huolehtiminen ja arjen 
taidot   
-Kehitetään sosiaalisia 
taitoja esim. 
vertaisoppimisen 
kautta.  
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 

- Osataan arvioida ja 
kehittää omaa osaamistaan 
itsearvion ja vertaisarvion 
avulla 

- tutustutaan kulttuurin 
käsitteeseen ja sen eri 
ilmenemismuotoihin, kuten 
kansanperinteeseen, 
elokuvaan, teatteriin, 
puhekulttuuriin ja 
mediakulttuurin eri 
muotoihin sekä tarjotaan 
mahdollisuuksia tuottaa 
kulttuuria itse* 

     

Tavoite 5  
Kehittää oppilaan 
itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan 
sekä elinikäisen 
kieltenopiskelun 
valmiuksia  

L1 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen  
-Tuetaan oppilaan 
kasvua aktiiviseksi ja 
oma-aloitteiseksi kielen 
oppijaksi.  
-Ohjataan oppilasta 
käyttämään ruotsia 
myös vapaa-ajan 
yhteyksissä.  
-Ymmärretään ruotsin 
osaamisen merkitys 
jatko-opintojen ja työn 
kannalta.  

- opitaan peilaamaan omaa 
käytöstä suhteessa muihin  

- opitaan vuorovaikutusta ja 
toisen huomioonottamista 

- työskennellään paljon 
pareittain ja ryhmissä, 
kerrotaan itsestä ja 
ympäristöstä, 
tulevaisuuden 
suunnitelmista 

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutustilanteiss
a   

  

     

Tavoite 6  
Rohkaista oppilasta 
osallistumaan 
keskusteluihin 
monenlaisista 
oppilaiden ikätasolle ja 
elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa 
käsitellään myös 
mielipiteitä  

L4 Monilukutaito   
-Harjoitellaan itsensä 
ilmaisemista erilaisissa 
yhteyksissä ja 
ympäristöissä.  
 -Ymmärretään, että 
viestinnän keinot 
vaihtelevat tavoitteen ja 
kontekstin mukaan.   
  

- ymmärretään yhteiskunnan 
rakenteita sekä 
vaikutusmahdollisuuksia 

- opitaan keskustelemaan 
yhteiskunnallisista asioista 
ja huomioimaan eriävät 
mielipiteet  

- osataan tehdä ryhmätöitä 
sekä toimia osana ryhmää 

- suhtaudutaan kriittisesti 
lähteisiin ja tietoon 
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- opitaan käyttämään 
erilaisia tietolähteitä ja 
etsimään tietoa 

- osataan hyödyntää median 
ja tietotekniikan tuomat 
mahdollisuudet 

- harjoitellaan 
medialukutaitoa 

    
Tavoite 7  
Ohjata oppilasta 
olemaan aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä 
syventämään taitoaan 
käyttää ruotsinkielisiä 
viestinnän keinoja 
vakiintuneita fraaseja, 
kierto- ja 
täyteilmauksia ja muuta 
kompensaatiota. 

L4 Monilukutaito   
-Opitaan 
viestintästrategioita 
monipuolisen, myös 
autenttisen, materiaalin 
kautta.  
-Harjoitellaan 
viestintästrategioita 
(tuottamisstrategiat, 
välttämisstrategiat, 
saavutusstrategiat, 
vuorovaikutusstrategiat
) erilaisissa yhteyksissä 
ja ympäristöissä.  

- opetellaan olemaan 
aloitteellinen 
puhekumppani ja 
käyttämään luovasti sekä 
verbaalisia 
vuorovaikutuskeinoja että 
eleitä ja kehonkieltä  

- painotetaan suullisia 
valmiuksia, harjoitellaan 
kysymään, kertomaan ja 
ilmaisemaan mielipiteitä ja 
tunteita 

- tutustutaan ruotsinkielisiin 
tiedotusvälineisiin  

- osataan käyttää erilaisia 
sovelluksia ja hyödyntää 
niitä projekti- ja 
ryhmätöissä 

- hallitaan sosiaalinen media 
sekä syvennetään 
medialukutaitoa 

      

Tavoite 8  
Ohjata oppilasta 
kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon 
liittyy mielipiteiden ja 
asenteiden esiin 
tuomista 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu    
-Syvennetään taitoa 
toimia 
vuorovaikutustilanteiss
a kulttuuriin sopivalla 
tavalla.  

- tunnistetaan omat 
vaikuttamismahdollisuudet 
sekä seurataan  
tiedotusvälineitä ja 
yhteiskunnallisia 
tapahtumia 

- osataan suhtautua 
kriittisesti mediaan ja 
otetaan kantaa 

- tiedostetaan omassa 
opiskelussa sekä 
kulutustottumuksissa myös 
kestävä kehitys  

     



75 

 

 S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä    

  

Tavoite 9  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä 
asiatekstejä, joista 
hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään 
tulkinnassa 
päättelytaitoa ja 
keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

L4 Monilukutaito  
-Harjoitellaan tekstien 
tulkintataitoja oppilaille 
merkityksellisissä  
yhteyksissä.  
  

- osataan lukea tekstejä 
itsenäisesti 

- osataan tulkita luettuja 
tekstejä kriittisesti niin 
itsenäisesti kuin toisten 
kanssa 

- osataan tehdä 
johtopäätöksiä luetuista 
teksteistä 

- tunnistetaan erilaisia 
rakenteita, tyylilajeja ja 
suuntauksia 

- syvennetään opiskelun, 
yhteiskunnan ja kulttuurin 
kannalta merkityksellisten 
tekstien monipuolista 
lukemista ja analysointia 

- tarkastellaan teksteissä 
esiintyvien arvojen, 
ideologioiden ja 
vaikuttamiskeinojen 
kannalta (näkökulman, 
lauseen rakenteen, 
henkilöiden ja asioiden 
nimeämisen, kielikuvien ja 
ironian vaikutus tekstin 
tulkintaan) 

- vakiinnutetaan 
lukustrategioiden joustavaa 
soveltamista ja 
laajennetaan  sana- ja 
käsitevarantoa 

- harjoitellaan erittelemään 
erityisesti pohtivien, kantaa 
ottavien ja ohjaavien 
tekstilajien kielellisiä 
piirteitä sekä tunnistamaan 
kirjallisuuden 
tyylivirtauksia teksteissä 

- harjoitellaan omien ja 
muiden tekstien 
analysointia, palautteen 
antoa ja vastaanottamista 
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- luetaan monipuolisesti 
nuortenkirjoja, klassikoita 
ja nykykirjallisuutta, myös 
tietokirjoja. Kannustetaan 
aktiiviseen ja 
monipuoliseen kirjaston 
tarjonnan 
hyödyntämiseen* 

    
    

Tavoite 10  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja 
kiinnittäen huomiota 
myös keskeisiin 
rakenteisiin ja 
ääntämisen 
perussääntöihin. 

L3 Itsestä 
huolehtiminen ja arjen 
taidot  
L4 Monilukutaito 
L5Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen    
 

- tuotetaan erityisesti 
pohtivia, kantaaottavia ja 
ohjaavia tekstejä 
tekstilajivalikoimaa 
laajentaen ja ohjataan 
käyttämään sanastoa, 
fraseologiaa ja 
kieliopillisia rakenteita 
monipuolisesti (mm. 
infiniittiset rakenteet tiiviin 
ilmaisun keinoina)  

- vakiinnutetaan 
kirjoittamisprosessin eri 
vaiheiden hallintaa sekä 
erilaisten tietolähteiden 
käyttöä  

- harjoitellaan eri tyylilajeja 
ja rekistereitä sekä erilaisia 
tapoja ilmaista persoonaa 
ja aikaa johdonmukaisesti 
tekstissä. Opitaan 
valitsemaan tekstiin 
sopivat ilmaisutavat. 

- suhtaudutaan kriittisesti 
lähteisiin ja tietoon 

- osataan käyttää erilaisia 
tietolähteitä ja etsiä tietoa 

- osataan hyödyntää median 
ja tietotekniikan tuomat 
mahdollisuudet 

- osataan medialukutaitoa 
 
*Myös äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisällöissä 
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Bilaga 2 
Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokilla 7–9 

Oppiaineen tehtävä  
 
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja 
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. 
Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja 
arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja 
tiedonhankintataidot kehittyvät.  
 
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.    
Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja ohjaamista kielitietoisuuteen. 
 
Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja 
kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. 
Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. 
Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia 
oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään itseään 
kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti 
eri aiheita sekä käyttämällä opetuksessa vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 
  
Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan 
työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan 
mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla 
Pohjoismaita. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa 
kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus 
antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.  
 
Opetus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä 
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan 
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai 
kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.    
  
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja 
nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa 
luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös 
työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään huomiota tekstien ja tehtävien 
valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.  
  

Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokilla 7–9 
 
Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja 
tiedonhankinnassa.  
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Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen taitojen 
syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen 
kielenopiskelutaitojaan.  
 
Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia 
kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan 
tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä. 
Ruotsin kielen opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin.  
 
Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun ruotsinkielellä eri oppiaineissa. 
 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsi A-oppiaineessa vuosiluokilla 7–9 
  
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu 
tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös 
muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, 
tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin 
edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.  
  
Oppilaan oppimisen arviointi ruotsi A-oppiaineessa vuosiluokilla 7–9  
  
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi 
kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-
alueet.  
Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 
suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua tai sähköistä portfoliota. 
  
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia 
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan 
tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään 
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia 
osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla 
on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.  
 
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille 
yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana 
muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso ruotsin kielen A-oppimäärän 
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla 
kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava 
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan 
(8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan 
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kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.  
 
Ilmiöoppiminen  
 
Vieraat kielet tarjoat hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen.   
Ilmiöpohjainen oppiminen käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä menetelmänä. Ilmiöt 
nousevat opetussuunnitelmien tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti 
relevantteja asioita.   
  
Ilmiöoppimisen aiheena ja kohteena on aito, todellisesta maailmasta nouseva ilmiö. 
Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on ajankohtainen ja sillä on merkitystä oppijoiden 
maailmassa.  Oppimisprosessi on ohjattu oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan 
oppimista menetelmällisesti ja edistävät oppijan oppimisprosessia.  
 
Vartiokylän yläasteen koulussa ruotsi A-oppiaineessa on mukana yhdessä monialaisessa 
oppimiskokonaisuudessa vuosittain jokaisella luokka-asteella. 
 

  
Vuosiluokka 7, 2 vvt 

OPETUKSEN 
TAVOITTEET    

LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN    

SISÄLLÖT    

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen   

  

    
Tavoite 1   
Edistää oppilaan taitoa 
pohtia ruotsin 
kansalliskielen asemaan 
liittyviä ilmiöitä sekä antaa 
oppilaalle valmiuksia 
kehittää kulttuurienvälistä 
toimintakykyään 

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
-Ohjataan oppilaita 
asettamaan omia 
kysymyksiä ja hakemaan 
niihin vastauksia 
itsenäisesti ja yhdessä 
toisten kanssa.  
 L2 Kulttuurinen osaaminen 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
-Ymmärretään viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   

-Pohditaan  kielellistä 
moninaisuutta oman 
elämänpiirin näkökulmasta.  
-Mietitään missä kaikkialla 
Helsingissä ja Suomessa 
ruotsia kuulee ja missä sitä 
voi käyttää.   
  

     
Tavoite 2   
 Kannustaa oppilasta 
löytämään kiinnostavia 
ruotsinkielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa 

 L2 Kulttuurinen osaaminen 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
-Ymmärretään viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen 

-Ohjataan oppilasta 
valitsemaan itseään 
kiinnostavia ruotsinkielisiä 
sisältöjä, esimerkiksi oman 
harrastuksensa piiristä, 
esim. blogit, 
sähköpostiviestintä, erilaiset 
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-Hyödynnetään teknologiaa 
apuvälineenä omassa 
tuottamisessa.  
-Käytetään teknologiaa 
yhteistoiminnallisessa 
tuottamisessa.   

keskustelufoorumit, 
nettisivut  
 
    
   

     

Tavoite 3   
Ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa 
tukena 
 

 L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
-Opitaan käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
systemaattisesti ja 
vertailemaan tuttuja kieliä 
niiden avulla.  
-Harjoitellaan päättelemään 
säännönmukaisuuksia ja 
soveltamaan sääntöjä kielen 
oppimisessa.  
L 4 Monilukutaito   
-Ymmärretään, että 
viestinnän keinot 
vaihtelevat tavoitteen ja 
kontekstin mukaan. 

-Vahvistetaan kielitiedon 
peruskäsitteiden hallintaa ja 
ymmärretään niiden 
merkitys ruotsin 
kielenopiskelun kannalta, 
esim. luokittelut, 
sanaluokat, aikamuodot.   
 
  

S2 Kielenopiskelutaidot     

    
Tavoite 4   
Rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään 
monipuolisia tapoja oppia 
kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
-Opitaan tunnistamaan omat 
vahvuudet ja haasteet 
kielenoppijana ja 
asettamaan omia tavoitteita.  
L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot   
-Kehitetään sosiaalisia 
taitoja esim. 
vertaisoppimisen kautta.  
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen. 
 

-Opitaan asettamaan 
tavoitteita ja kokeillaan 
erilaisia oppilaita 
motivoivia tapoja oppia 
kieltä itsenäisesti ja 
yhteistyössä muiden kanssa. 
-Ymmärretään teknologian 
merkitys omassa kielen 
opiskelussa. 
-Harjoitellaan yhdessä 
oppimisen taitoa ja 
kannustavaa 
vuorovaikutusta ryhmässä. 
Käytetään itsearviointia 
oppimisen tukena.  

     
Tavoite 5  
Kehittää oppilaan 
itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä 

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
-Tuetaan oppilaan kasvua 
aktiiviseksi ja oma-

-Tutustutaan erilaisiin 
oppimisympäristöihin ja 
opitaan löytämään 
tarkoituksenmukaisia 
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elinikäisen 
kieltenopiskelun 
valmiuksia 

aloitteiseksi kielen 
oppijaksi.  
-Ohjataan oppilasta 
käyttämään ruotsia myös 
vapaa-ajan yhteyksissä.  
-Ymmärretään ruotsin 
osaamisen merkitys jatko-
opintojen ja työn kannalta.  

työkaluja yksilöllisen 
oppimisen tueksi.  

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutustilanteissa   

  

     
Tavoite 6  
Rohkaista oppilasta 
osallistumaan 
keskusteluihin 
monenlaisista oppilaiden 
ikätasolle ja 
elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa 
käsitellään myös 
mielipiteitä 

L4 Monilukutaito   
-Harjoitellaan itsensä 
ilmaisemista erilaisissa 
yhteyksissä ja 
ympäristöissä.  
 -Ymmärretään, että 
viestinnän keinot 
vaihtelevat tavoitteen ja 
kontekstin mukaan.   
  

-Harjoitellaan 
arkipäiväisissä 
vuorovaikutustilanteissa 
tarvittavia rakenteita ja 
fraaseja, lähtökohtana 
oppilaan oma elämänpiiri, 
ja harjoitellaan niiden 
soveltamista uusissa 
tilanteissa. 

    

Tavoite 7  
Ohjata oppilasta olemaan 
aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä 
syventämään taitoaan 
käyttää ruotsinkielisiä 
viestinnän keinoja, 
vakiintuneita fraaseja, 
kierto- ja täyteilmauksia ja 
muuta kompensaatiota 

L4 Monilukutaito   
-Opitaan 
viestintästrategioita 
monipuolisen, myös 
autenttisen, materiaalin 
kautta.  
-Harjoitellaan 
viestintästrategioita 
(tuottamisstrategiat, 
välttämisstrategiat, 
saavutusstrategiat, 
vuorovaikutusstrategiat) 
erilaisissa yhteyksissä ja 
ympäristöissä.  

-Kannustetaan rohkeuteen 
sellaisissakin 
viestintätilanteissa, joissa ei 
ymmärrä kaikkea. Opitaan 
pyytämään selvennystä ja 
toistoa.    

      

Tavoite 8  
Ohjata oppilasta 
kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon liittyy 
mielipiteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

L2 Kulttuurinen osaaminen 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
 -Syvennetään taitoa toimia 
vuorovaikutustilanteissa 
kulttuuriin sopivalla tavalla.  

-Tarkastellaan omaa 
kielenkäyttöä ja 
syvennetään 
kielitietoisuutta.  
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 S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkintatekstejä    

  

Tavoite 9  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, 
joista hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään 
tulkinnassa päättelytaitoa 
ja keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

L4 Monilukutaito  
-Harjoitellaan tekstien 
tulkintataitoja oppilaille 
merkityksellisissä 
yhteyksissä.  
  

-Harjoitellaan oppilaan 
omaan elämänpiiriin 
liittyvien puhuttujen ja 
kirjoitettujen tekstien 
tulkintaa. 
-Harjoitellaan avainsanojen 
löytämistä. 
 

    

    
Tavoite 10  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja 
kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen 
perussääntöihin 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot  
L4 Monilukutaito  
L5Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen    
 

-Laajennetaan 
perussanavarastoa.  
-Harjoitellaan arkipäiväisiä 
vuorovaikutustilanteita. 
- Kerrataan ääntämisen 
perussääntöjä. 
 
  

 
Vuosiluokka 8, 3 vvt 

OPETUKSEN 
TAVOITTEET    

LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN    

SISÄLLÖT    

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen   
 

  

    
Tavoite 1   
Edistää oppilaan taitoa 
pohtia ruotsin 
kansalliskielen asemaan 
liittyviä ilmiöitä sekä antaa 
oppilaalle valmiuksia 
kehittää kulttuurienvälistä 
toimintakykyään 
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
-Ohjataan oppilaita 
asettamaan omia 
kysymyksiä ja hakemaan 
niihin vastauksia itsenäisesti 
ja yhdessä toisten kanssa.  
L2 Kulttuurinen osaaminen 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
-Ymmärretään viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   

  -Tarkastellaan ruotsin 
kielen asemaa Suomessa 
samalla hyödyntäen 
pääkaupungin 
kaksikielisyyttä.  
-Tarkastellaan ruotsin 
asemaa pohjoismaissa ja 
tutustutaan erilaisiin 
kulttuurisiin ilmiöihin 
esimerkiksi 
ruotsinsuomalaisiin. 
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Tavoite 2    
Kannustaa oppilasta 
löytämään kiinnostavia 
ruotsinkielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa 

 L2 Kulttuurinen osaaminen 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
-Ymmärretään viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen 
-Hyödynnetään teknologiaa 
apuvälineenä omassa 
tuottamisessa.  
-Käytetään teknologiaa 
yhteistoiminnallisessa 
tuottamisessa.   

-Laajennetaan autenttisten 
ruotsinkielisten 
toimintaympäristöjen 
tuntemusta, esim. 
lähialueen ruotsinkieliset 
koulut ja muut 
ruotsinkieliset toimijat.  
 

     
Tavoite 3   
   
Ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa 
tukena 
 

 L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
-Opitaan käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
systemaattisesti ja 
vertailemaan tuttuja kieliä 
niiden avulla.  
 -Harjoitellaan päättelemään 
säännönmukaisuuksia ja 
soveltamaan sääntöjä kielen 
oppimisessa. 
  L 4 Monilukutaito   
-Ymmärretään, että 
viestinnän keinot vaihtelevat 
tavoitteen ja kontekstin 
mukaan. 

- Syvennetään käsitteiden 
hallintaa ja opitaan 
vertailemaan niiden avulla 
eri kieliä.     

S2 Kielenopiskelutaidot     

    

Tavoite 4    
Rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään 
monipuolisia tapoja oppia 
kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
-Opitaan tunnistamaan omat 
vahvuudet ja haasteet 
kielenoppijana ja 
asettamaan omia tavoitteita.  
 L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot   
-Kehitetään sosiaalisia 
taitoja esim. 
vertaisoppimisen kautta. 
 L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen 

-Opitaan asettamaan 
tavoitteita ja kokeillaan 
erilaisia oppilaita 
motivoivia tapoja oppia 
kieltä itsenäisesti ja 
yhteistyössä. 
-Ymmärretään teknologian 
merkitys omassa kielen 
opiskelussa.    
-Käytetään itsearviointia, 
vertaisarviointia sekä 
kannustavan 
palautteenantamista 
toiselle sekä palautteen 
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 vastaanottamista ja tämän 
palautteen hyödyntämistä. 

     
Tavoite 5  
Kehittää oppilaan 
itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen 
kieltenopiskelun 
valmiuksia 

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
-Tuetaan oppilaan kasvua 
aktiiviseksi ja oma-
aloitteiseksi kielen 
oppijaksi.  
-Ohjataan oppilasta 
käyttämään ruotsia myös 
vapaa-ajan yhteyksissä.  
-Ymmärretään ruotsin 
osaamisen merkitys jatko-
opintojen ja työn kannalta.  

-Opitaan laajentamaan 
sana- ja ilmaisuvarastoa 
itsenäisesti eri työkaluja 
käyttäen ja erilaisissa 
ympäristöissä toimien.    
  -Kannustetaan rohkeuteen 
ja luovuuteen 
kielenkäytössä niin 
koulussa kuin sen 
ulkopuolellakin.   
 

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutustilanteissa   

  

     

Tavoite 6  
Rohkaista oppilasta 
osallistumaan 
keskusteluihin 
monenlaisista oppilaiden 
ikätasolle ja 
elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa 
käsitellään myös 
mielipiteitä 

L4 Monilukutaito   
-Harjoitellaan itsensä 
ilmaisemista erilaisissa 
yhteyksissä ja 
ympäristöissä.  
 -Ymmärretään, että 
viestinnän keinot vaihtelevat 
tavoitteen ja kontekstin 
mukaan.   
  

-Opitaan ilmaisemaan 
mielipiteitä erilaisissa 
tilanteissa.    
  
 

    

Tavoite 7  
Ohjata oppilasta olemaan 
aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä 
syventämään taitoaan 
käyttää ruotsinkielisiä 
viestinnän keinoja, 
vakiintuneita fraaseja, 
kierto- ja täyteilmauksia ja 
muuta kompensaatiota 

L4 Monilukutaito   
-Opitaan 
viestintästrategioita 
monipuolisen, myös 
autenttisen, materiaalin 
kautta.  
-Harjoitellaan 
viestintästrategioita 
(tuottamisstrategiat, 
välttämisstrategiat, 
saavutusstrategiat, 
vuorovaikutusstrategiat) 
erilaisissa yhteyksissä ja 
ympäristöissä.  

-Harjoitellaan oman viestin 
selittämistä ja muotoilua 
toisin sanoin, kun 
puhekumppani ei ymmärrä.  
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Tavoite 8  
Ohjata oppilasta 
kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon liittyy 
mielipiteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

L2 Kulttuurinen osaaminen 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
-Syvennetään taitoa toimia 
vuorovaikutustilanteissa 
kulttuuriin sopivalla tavalla.  

-Harjoitellaan erilaisia 
viestintätilanteita ja niihin 
liittyviä kulttuurisia ja 
alueellisia piirteitä.   

     
 S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä    

  

Tavoite 9  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, 
joista hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään 
tulkinnassa päättelytaitoa 
ja keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

L4 Monilukutaito  
-Harjoitellaan tekstien 
tulkintataitoja oppilaille 
merkityksellisissä 
yhteyksissä.  
  

-Harjoitellaan oppilaan 
omaan elämänpiiriin ja 
yleistietoon liittyvien 
puhuttujen ja kirjoitettujen 
tekstien tulkintaa.    
  -Harjoitellaan pääkohtien 
löytämistä laajemmistakin 
teksteistä.  
  

   

    
Tavoite 10  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja 
kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen 
perussääntöihin 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot  
L4 Monilukutaito L5Tieto- 
ja viestintäteknologinen 
osaaminen    
 

-Vahvistetaan sanavarastoa 
ja opitaan vaihtelevia    
tapoja ilmaista sama asia.  
 -Harjoitellaan opitun 
sanaston käyttöä puheessa 
ja kirjallisessa viestinnässä 
erilaisia autenttisia 
oppimisympäristöjä 
hyödyntäen.   
 -Harjoitellaan intonaatiota 
sekä sanojen ja 
painottamista puheessa.  

  
Vuosiluokka 9, 2 vvt 

OPETUKSEN 
TAVOITTEET    

LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN    

SISÄLLÖT    

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen   

  

    

Tavoite 1   
Edistää oppilaan taitoa 
pohtia ruotsin 

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen 

-Syvennetään tietoa 
ruotsin kielestä sekä 
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kansalliskielen asemaan 
liittyviä ilmiöitä sekä antaa 
oppilaalle valmiuksia 
kehittää kulttuurienvälistä 
toimintakykyään 
  

 -Ohjataan oppilaita 
asettamaan omia kysymyksiä 
ja hakemaan niihin 
vastauksia itsenäisesti ja 
yhdessä toisten kanssa. 
 L2 Kulttuurinen osaaminen 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
-Ymmärretään viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   

muista pohjoismaisista 
kielistä ja kulttuureista.  
-Tutustutaan 
pohjoismaiseen 
yhteistyöhön.   

     

Tavoite 2    
Kannustaa oppilasta 
löytämään kiinnostavia 
ruotsinkielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka 
laajentavat oppilaan 
maailmankuvaa 

 L2 Kulttuurinen osaaminen 
vuorovaikutus ja ilmaisu  
 -Ymmärretään viestinnän 
kulttuurisidonnaisuus.   
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen 
-Hyödynnetään teknologiaa 
apuvälineenä omassa 
tuottamisessa.  
-Käytetään teknologiaa 
yhteistoiminnallisessa 
tuottamisessa.   

-Ohjataan oppilasta 
näkemään mahdollisuudet 
joita ruotsinkielen 
osaaminen avaa 
tulevaisuudessa, esim. 
Nordjobb, pohjoismaiset 
yritykset, opiskelu 
ulkomailla, työllistyminen 
kotimaassa    
   
 
    
   

     

Tavoite 3   
  Ohjata oppilasta 
havaitsemaan, millaisia 
säännönmukaisuuksia 
ruotsin kielessä on, miten 
samoja asioita ilmaistaan 
muissa kielissä sekä 
käyttämään kielitiedon 
käsitteitä oppimisensa 
tukena 
 

 L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
-Opitaan käyttämään 
kielitiedon käsitteitä 
systemaattisesti ja 
vertailemaan tuttuja kieliä 
niiden avulla.   
-Harjoitellaan päättelemään 
säännönmukaisuuksia ja 
soveltamaan sääntöjä kielen 
oppimisessa. 
  L 4 Monilukutaito   
-Ymmärretään, että 
viestinnän keinot vaihtelevat 
tavoitteen ja kontekstin 
mukaan. 
  

-Syvennetään 
kielitiedollista osaamista 
sana-, lause- ja   
tekstitasolla.   
   
.  
 

S2 Kielenopiskelutaidot     
    

Tavoite 4    
Rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   

  
-Opitaan asettamaan 
tavoitteita ja kokeillaan 
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hyödyntämään 
monipuolisia tapoja oppia 
kieliä ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäisesti ja 
yhteistyössä sekä ohjata 
oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin 
välittyminen 

-Opitaan tunnistamaan omat 
vahvuudet ja haasteet 
kielenoppijana ja asettamaan 
omia tavoitteita.  
L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot   
-Kehitetään sosiaalisia taitoja 
esim. vertaisoppimisen 
kautta.  
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen 

erilaisia oppilaita 
motivoivia tapoja oppia 
kieltä itsenäisesti ja 
yhteistyössä.  
-Ymmärretään teknologian 
merkitys omassa kielen 
opiskelussa.   
 -Oppilaat arvioivat itseään 
ja antavat palautetta 
toisilleen kannustavassa 
ilmapiirissä. 
 

     
Tavoite 5  
Kehittää oppilaan 
itsenäisyyttä soveltaa 
luovasti kielitaitoaan sekä 
elinikäisen 
kieltenopiskelun 
valmiuksia  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
-Tuetaan oppilaan kasvua 
aktiiviseksi ja oma-
aloitteiseksi kielen oppijaksi.  
-Ohjataan oppilasta 
käyttämään ruotsia myös 
vapaa-ajan yhteyksissä.  
-Ymmärretään ruotsin 
osaamisen merkitys jatko-
opintojen ja työn kannalta.  

-Vahvistetaan oppilaan 
käsitystä itsestään 
aktiivisena, oma-
aloitteisena    
kielenoppijana.   
-Ohjataan oppilasta 
näkemään mahdollisuudet, 
joita ruotsin kielen 
osaaminen    
avaa nyt ja 
tulevaisuudessa.  
 

S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutustilanteissa   

  

     
Tavoite 6  
Rohkaista oppilasta 
osallistumaan 
keskusteluihin 
monenlaisista oppilaiden 
ikätasolle ja 
elämänkokemukseen 
sopivista aiheista, joissa 
käsitellään myös 
mielipiteitä  

L4 Monilukutaito   
-Harjoitellaan itsensä 
ilmaisemista erilaisissa 
yhteyksissä ja ympäristöissä.  
 -Ymmärretään, että 
viestinnän keinot vaihtelevat 
tavoitteen ja kontekstin 
mukaan.   
  

-Harjoitellaan erilaisia 
vuorovaikutustilanteita 
mahdollisimman 
autenttisesti esimerkiksi 
blogien, sähköpostin, 
erilaisten 
keskustelufoorumien ja 
yhteistyökumppaneiden 
avulla.  

    

Tavoite 7  
Ohjata oppilasta olemaan 
aktiivinen 
viestintätilanteessa sekä 
syventämään taitoaan 
käyttää ruotsinkielisiä 

L4 Monilukutaito   
-Opitaan viestintästrategioita 
monipuolisen, myös 
autenttisen, materiaalin 
kautta.  

-Opetellaan olemaan    
aloitteellinen 
puhekumppani ja 
käyttämään luovasti sekä 
verbaalisia 
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viestinnän keinoja 
vakiintuneita fraaseja, 
kierto- ja täyteilmauksia ja 
muuta kompensaatiota. 

-Harjoitellaan 
viestintästrategioita 
(tuottamisstrategiat, 
välttämisstrategiat, 
saavutusstrategiat, 
vuorovaikutusstrategiat) 
erilaisissa yhteyksissä ja 
ympäristöissä.  

vuorovaikutuskeinoja että 
eleitä ja kehonkieltä.   
 

      
Tavoite 8  
Ohjata oppilasta 
kiinnittämään huomiota 
kulttuurisesti sopivaan 
kielenkäyttöön 
viestinnässä, johon liittyy 
mielipiteiden ja asenteiden 
esiin tuomista 

L2 Kulttuurinen osaaminen 
vuorovaikutus ja ilmaisu    
-Syvennetään taitoa toimia 
vuorovaikutustilanteissa 
kulttuuriin sopivalla tavalla.  

-Vahvistetaan taitoa 
viestiä tilanteeseen 
sopivalla tavalla. -Opitaan 
perustelemaan mielipiteitä 
ja kommunikoimaan 
keskustelukumppania 
arvostavalla tavalla.   

     

 S3 Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä    

  

Tavoite 9  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tulkita 
erilaisia tekstejä, myös 
selväpiirteisiä asiatekstejä, 
joista hankitaan tietoa, ja 
ohjata käyttämään 
tulkinnassa päättelytaitoa 
ja keskeisen sisällön 
ymmärtämistä 

L4 Monilukutaito  
-Harjoitellaan tekstien 
tulkintataitoja oppilaille 
merkityksellisissä  
yhteyksissä.  
  

-Harjoitellaan oppilaan 
omaan elämänpiiriin ja 
yleistietoon liittyvien 
puhuttujen ja kirjoitettujen 
tekstien tulkintaa.   
 -Opitaan löytämään 
pääkohdat ja tärkeitä 
yksityiskohtia 
laajemmistakin teksteistä.  
 -Opitaan päättelemään 
sanojen merkityksiä 
asiayhteydestä ja muiden 
kielten avulla.  

    

    

Tavoite 10  
Tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia tuottaa 
puhetta ja kirjoitusta 
aihepiirejä laajentaen ja 
kiinnittäen huomiota myös 
keskeisiin rakenteisiin ja 
ääntämisen 
perussääntöihin. 

L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot  
L4 Monilukutaito 
L5Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen    
 

-Tuotetaan erilaisia 
puhuttua ja kirjoitettuja 
tekstejä ja tutustutaan eri 
tekstilajeihin.   
-Kiinnitetään huomiota 
tuotettujen tekstien 
keskeisten rakenteiden ja 
perussanaston käyttöön.    
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Bilaga 3 

Enkätundersökning    Helsingfors Universitet 2016 Anna 
Svanljung 

Jag skriver min pro gradu avhandling om planeringen av den skolspecifika 
läroplanen för språkbad. Kan du hjälpa mig genom att svara på följande frågor: 

1. Hur länge har du varit språkbadslärare?-
____________________________________ 

2. Har du genomgått någon utbildning inom 
språkbad?______________________________________________________
______ 

3. Jobbar du på lågstadiet eller högstadiet?   LS eller  HS 

4. Om du svarade på högstadiet, på vilka ämnen undervisar du 
i?_____________________________________________________________
______________________________________________________________ 
___________________ 

Eftersom den nya läroplanen tas i bruk i höst 2016 är jag intresserad att veta hur 
planeringsarbetet kring läroplan och läroplanskrivning har gått: 

1. Det finns i läroplans grunder för första gången ett helt avsnitt om språkbad 
och undervisning på andra språk, hade du/ni hjälp av detta? 

Inte alls 1. 2. 3. 4. 5. mycket 

2. Har du/ni fått stöd/hjälp av dina kolleger eller rektor i skolan (med tanke på 
läroplansarbetet)?________________________________________________
______________________________________________________________
_____ 

3. Har du/ni fått stöd/hjälp från utbildningsverket (eller någon 
annan)?________________________________________________________
______________________________________________________________
_________ 

4. Hur mycket har du/ni tagit innehåll från grundtexterna i A1-språk, svenska 
som andraspråk, finska eller svenska och 
litteratur?______________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
____________________________ 
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5. Hade du/ni samarbete under läroplansplanering med modersmålslärarna? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________ 

6. Vilka innehåll från modersmål och litteratur har ni tagit till innehåll i 
språkbad?______________________________________________________
______________________________________________________________ 
_____________________ 

7. Hurdana kunskapskrav har ni tänkt enligt den europeiska referensramen 
(CERF) i: 

hörförståelse___________, läsförståelse__________, skrift__________ 
och i tal ____________? (åk 3,6 eller 9) 

 

8. Skulle du ha önskat en gemensam läroplan i språkbad i Helsingfors? 

Varför eller varför 
inte?_____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________ 

9. Hade du/ni samarbete med någon annan språkbadskola? 

ja  eller  nej 

10. Skulle du ändra på någonting i framtiden när följande läroplanrevision 
kommer?______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

11. Finns det någonting annat som du vill 
berätta?________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________  

 

Ett stort tack för dina svar!!  
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Bilaga 4 

 

 

 

 



92 

 

 

Bilaga 5 

Den elektroniska nivåskalan som pdf finns bakom följande länk.  

http://www.edu.fi/download/174152_LP2016_Nivaskala_andra_inhemska_framman
de_sprak.pdf 

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING  

Kunskapsnivå   

Förmåga att kommunicera Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter  

Kommunikationsförmåga i olika situationer  

Användning av kommunikationsstrategier  

Kulturellt lämpligt språkbruk Förmåga att tolka texter  Förmåga att producera texter   

A1.1 Eleven klarar sporadiskt av, med stöd av sin samtalspartner, några ofta 
återkommande och rutinmässiga kommunikationssituationer.                  

Eleven behöver mycket hjälpmedel (till exempel gester, teckningar, lexikon, 
internet). Kan ibland gissa eller härleda enskilda ords betydelse utgående från 
kontexten, allmän kunskap eller sina andra språkkunskaper. Kan uttrycka om hen har 
förstått.   

Eleven kan använda några för språket eller kulturen typiska artighetsfraser (hälsa, 
säga adjö, tacka) i några mycket rutinmässiga sociala sammanhang.  

Eleven förstår en begränsad mängd talade och skrivna ord och uttryck. Känner till 
teckensystemet eller ett mycket begränsat antal skrivtecken.    

Eleven kan uttrycka sig mycket begränsat i tal med hjälp av inövade ord och inlärda 
standarduttryck. Uttalar några inövade uttryck begripligt. Kan skriva några enskilda 
ord och uttryck.               

De första grunderna i språket  

  

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING  

Kunskapsnivå   
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Förmåga att kommunicera Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter  

Kommunikationsförmåga i olika situationer  

Användning av kommunikationsstrategier  

Kulturellt lämpligt språkbruk Förmåga att tolka texter  Förmåga att producera texter   

A1.2   

Eleven klarar sporadiskt av ofta återkommande rutinmässiga 
kommunikationssituationer, men tar för det mesta ännu stöd av sin samtalspartner.  

Eleven använder sig av det mest centrala ord- och uttrycksförrådet i sin 
kommunikation. Behöver mycket hjälpmedel. Kan be samtalspartnern att upprepa 
eller tala långsammare.  

Eleven kan använda några av de allra vanligaste artighetsfraserna typiska för språket 
i rutinmässiga sociala sammanhang.  

Eleven förstår skriven text bestående av några ord och långsamt tal som innehåller 
inövade, bekanta ord och uttryck. Kan urskilja enskilda fakta i en text.  

Eleven kan med hjälp av ett begränsat uttrycksförråd berätta om några bekanta och 
för hen viktiga saker samt skriva några korta meningar om inövade ämnen. Uttalar de 
flesta inövade uttrycken begripligt. Behärskar ett mycket begränsat ordförråd, några 
situationsbundna uttryck och en del av den elementära grammatiken.                  

Elementär språkfärdighet stadd i utveckling  

  

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING  

Kunskapsnivå   

Förmåga att kommunicera Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter  

Kommunikationsförmåga i olika situationer  

Användning av kommunikationsstrategier  

Kulturellt lämpligt språkbruk Förmåga att tolka texter  Förmåga att producera texter   

A1.3 Eleven reder sig i många rutinmässiga kommunikationssituationer men tar 
ibland stöd av sin samtalspartner.   
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Eleven deltar i kommunikation men behöver fortfarande ofta hjälpmedel. Kan 
reagera med korta verbala uttryck, små gester (till exempel genom att nicka), ljud 
eller liknande minimal respons. Måste ofta be samtalspartnern att förtydliga eller 
upprepa.  

Eleven kan använda vanliga uttryck som kännetecknar artigt språkbruk i många 
rutinmässiga sociala sammanhang.  

Eleven förstår med hjälp av kontexten skriven text och långsamt tal som innehåller 
enkla, bekanta ord och uttryck. Kan plocka ut enkel information enligt behov ur en 
kort text.  

Eleven behärskar en begränsad mängd korta, inövade uttryck, det mest centrala 
ordförrådet och grundläggande satsstrukturer. Kan med hjälp av ett begränsat 
uttrycksförråd berätta om vardagliga och för hen viktiga saker samt skriva enkla 
meddelanden. Uttalar inövade uttryck begripligt.    

Fungerande  elementär språkfärdighet  

A2.1 Eleven kan utbyta tankar eller information i bekanta och vardagliga situationer 
och stundtals hålla igång en konversation.   

Eleven deltar i allt högre grad i kommunikation. Använder mer sällan nonverbala 
uttryck. Måste relativt ofta be samtalspartnern upprepa eller förtydliga. Kan i någon 
mån utnyttja samtalspartnerns uttryck i sin egen kommunikation.  

Eleven klarar av korta sociala situationer. Kan använda de vanligaste artiga 
hälsnings- och tilltalsfraserna samt artigt framföra till exempel önskemål, 
invitationer, förslag och ursäkter och besvara sådana.  

Eleven förstår texter som innehåller enkla, bekanta ord och uttryck samt tydligt tal. 
Förstår det centrala innehållet i korta, enkla budskap som intresserar hen och 
grundtankarna i en förutsägbar text som innehåller ett bekant ordförråd. Klarar 
mycket enkel slutledning med hjälp av kontexten.  

Eleven kan med enkla meningar och ett konkret ordförråd berätta om vardagliga och 
konkreta saker som är viktiga för hen. Behärskar ett lätt förutsägbart ordförråd och 
många centrala strukturer.  Kan tillämpa några grundläggande uttalsregler också i 
andra än inövade uttryck.      

Den grundläggande språkfärdighetens begynnelseskede  

  

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING  
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Kunskapsnivå   

Förmåga att kommunicera Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter  

Kommunikationsförmåga i olika situationer  

Användning av kommunikationsstrategier  

Kulturellt lämpligt språkbruk Förmåga att tolka texter  Förmåga att producera texter   

A2.2   

Eleven reder sig relativt bra i olika vardagliga kommunikationssituationer. Kan i allt 
högre grad ta initiativ i en kommunikationssituation.     

Eleven deltar i allt högre grad i kommunikation. Använder vid behov standarduttryck 
för att be om precisering av nyckelord. Måste då och då be samtalspartnern upprepa 
eller förtydliga. Använder till exempel ett närliggande eller allmännare begrepp när 
hen inte vet det exakta begreppet (hund/djur eller hus/stuga).   

Eleven kan använda språket på ett enkelt sätt för centrala ändamål, till exempel för 
att utbyta information eller uttrycka sin åsikt eller ståndpunkt på ett lämpligt sätt.  
Kan diskutera artigt med hjälp av vanliga uttryck och grundläggande 
kommunikationsrutiner.   

Eleven kan i mycket stora drag följa med ett tydligt anförande, känner ofta igen 
ämnet i en pågående diskussion och förstår det väsentliga i en allmänspråklig text 
eller långsamt tal som innehåller bekanta ord. Kan härleda betydelsen av obekanta 
ord utgående från kontexten.  

Eleven kan räkna upp och beskriva (för sin ålder typiska) saker som anknyter till 
vardagen med hjälp av vanliga ord, några idiomatiska uttryck samt grundläggande 
och ibland också lite svårare strukturer. Kan tillämpa några grundläggande 
uttalsregler också i andra än inövade uttryck.                    

Grundläggande språkfärdighet stadd i utveckling  

  

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING  

Kunskapsnivå   

Förmåga att kommunicera Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter  

Kommunikationsförmåga i olika situationer  
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Användning av kommunikationsstrategier  

Kulturellt lämpligt språkbruk Förmåga att tolka texter  Förmåga att producera texter   

B1.1 Eleven kan relativt obehindrat kommunicera, delta i diskussioner och uttrycka 
sina åsikter i vardagliga kommunikationssituationer.    

Eleven kan i någon mån ta initiativ i olika skeden av en kommunikationssituation 
och försäkra sig om att samtalspartnern har förstått budskapet. Kan omskriva eller 
byta ut obekanta ord eller omformulera sitt budskap. Kan diskutera betydelsen av 
obekanta uttryck.  

Eleven visar att hen behärskar de viktigaste artighetskutymerna. Eleven kan i sin 
kommunikation ta hänsyn till några viktiga kulturellt betingade aspekter.    

Eleven förstår det väsentliga och vissa detaljer i tydligt och relativt långsamt 
allmänspråkligt tal eller i lättfattlig skriven text. Förstår tal eller skriven text som 
bygger på gemensam erfarenhet eller allmän kunskap. Urskiljer även utan 
förberedelse det centrala innehållet, nyckelord och viktiga detaljer.  

Eleven kan redogöra för det väsentliga och även för vissa detaljer angående 
vardagliga ämnen, verkliga eller fiktiva, som intresserar hen. Använder sig av ett 
relativt omfattande ordförråd och olika strukturer samt en del allmänna fraser och 
idiom. Kan tillämpa flera grundläggande uttalsregler också på andra än inövade 
uttryck.                  

Fungerande grundläggande språkfärdighet  

  

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING  

Kunskapsnivå   

Förmåga att kommunicera Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter  

Kommunikationsförmåga i olika situationer  

Användning av kommunikationsstrategier  

Kulturellt lämpligt språkbruk Förmåga att tolka texter  Förmåga att producera texter   

B1.2 Eleven kan relativt obehindrat delta i kommunikation också i vissa mer 
krävande situationer som till exempel då man informerar om en aktuell händelse.                          
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Eleven kan ta initiativ och använda lämpliga uttryck i en kommunikationssituation 
där ett bekant ämne behandlas. Kan relativt naturligt rätta till missförstånd. Kan 
diskutera betydelsen också av mer komplicerade uttryck.  

Eleven kan för olika ändamål använda ett språk som inte är för familjärt men inte 
heller alltför formellt. Eleven känner till de viktigaste artighetskutymerna och följer 
dem. Eleven kan i sin kommunikation ta hänsyn till viktiga kulturellt betingade 
aspekter.    

Eleven förstår tydligt tal som innehåller fakta om bekanta eller relativt allmänna 
ämnen och klarar också i någon mån av texter som förutsätter slutledning. Eleven 
förstår det väsentliga och de viktigaste detaljerna i en mer omfattande formell eller 
informell diskussion i omgivningen.  

Eleven kan berätta om vanliga konkreta ämnen genom att beskriva, specificera och 
jämföra. Uttrycker sig relativt obehindrat. Kan skriva personliga och mer officiella 
meddelanden och uttrycka sina tankar också om en del fiktiva ämnen. Använder sig 
av ett relativt omfattande ordförråd, vanliga idiom, olika strukturer och även 
komplicerade meningar. Behärskar de grundläggande uttalsreglerna också för andra 
än inövade uttryck.             

Flytande grundläggande språkfärdighet  

  

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING  

Kunskapsnivå   

Förmåga att kommunicera Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter  

Kommunikationsförmåga i olika situationer  

Användning av kommunikationsstrategier  

Kulturellt lämpligt språkbruk Förmåga att tolka texter  Förmåga att producera texter      

B2.1  

Eleven kan kommunicera obehindrat också i nya kommunikationssituationer som 
ibland inbegriper abstrakt, men ändå tydligt språk.   

Eleven kan uttrycka sin åsikt och ibland för att vinna tid använda standarduttryck, 
såsom "Det är en svår fråga". Kan diskutera betydelsen också av komplicerade 
uttryck och begrepp. Kan ge akt på sin egen förståelse och kommunikation och 
korrigera sitt språk.  



98 

 

Eleven strävar efter att uttrycka sina tankar sakligt och med respekt för sin 
samtalspartner samt ta hänsyn till de krav som olika situationer ställer.  

Eleven förstår muntlig eller skriven text som är invecklad till språk och innehåll. Kan 
följa med omfattande tal och komplicerad argumentation samt redogöra för det 
centrala innehållet i det hörda. Förstår en stor del av en pågående diskussion. Förstår 
olika typer av skrivna texter, som också kan handla om abstrakta ämnen, fakta, 
attityder och åsikter.  

Eleven kan med mångsidiga strukturer och ett relativt omfattande ordförråd, som 
också inbegriper idiomatiska och abstrakta uttryck, uttala sig relativt klart och exakt 
om olika saker som hör till det egna erfarenhetsområdet. Kan delta också i relativt 
formella diskussioner. Behärskar ett relativt omfattande ordförråd och även krävande 
satsstrukturer. Uttalet är tydligt, betoningen ligger på rätt stavelse i ordet och talet 
innehåller några för målspråket typiska intonationsmönster.            

Självständig språkfärdighet, grundnivå  

  

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING  

Kunskapsnivå   

Förmåga att kommunicera Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter  

Kommunikationsförmåga i olika situationer  

Användning av kommunikationsstrategier  

Kulturellt lämpligt språkbruk Förmåga att tolka texter  Förmåga att producera texter   

B2.2 Eleven kan använda språket i olika typer av kommunikationssituationer, också 
nya, som förutsätter ett mångsidigt språk.  

Eleven strävar efter att ge respons, komma med kompletterande synpunkter eller 
slutsatser. Kan bidra till att kommunikationen fortlöper och vid behov använda 
omskrivningar. Kan diskutera betydelsen också av komplicerade uttryck och 
begrepp. Kan använda strategier som stödjer förståelsen, såsom att plocka ut det 
centrala innehållet och till exempel göra anteckningar om det hörda.                

Eleven kan uttrycka sina tankar naturligt, tydligt och artigt både i en formell och en 
informell situation samt välja språkbruk efter situation och samtalspartner.  

Eleven förstår pågående eller inspelat, klart strukturerat talat standardspråk i alla 
situationer. Förstår i viss mån också främmande språkformer. Kan läsa invecklade 
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texter skrivna för olika ändamål och sammanfatta det centrala innehållet i dem. 
Eleven kan känna igen attityder och kritiskt bedöma det hörda och/eller lästa.  

Eleven kan uttrycka sig på ett säkert, tydligt och artigt sätt. Behärskar i stor 
utsträckning språkliga medel för att uttrycka konkreta och abstrakta, bekanta och 
obekanta ämnen. Kan kommunicera spontant och skriva en tydlig och strukturerad 
text. Uttalet är mycket tydligt, betoningen ligger på rätt stavelse i ordet och talet 
innehåller några för målspråket typiska intonationsmönster.               

Fungerande självständig språkfärdighet  

  

NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING  

Kunskapsnivå   

Förmåga att kommunicera Förmåga att tolka texter Förmåga att producera texter  

Kommunikationsförmåga i olika situationer  

Användning av kommunikationsstrategier  

Kulturellt lämpligt språkbruk Förmåga att tolka texter  Förmåga att producera texter   

C1.1 Eleven kan kommunicera mångsidigt, obehindrat och exakt i alla 
kommunikationssituationer.  

Eleven tar på ett naturligt sätt ansvar för att kommunikationen flyter. Kan 
omformulera sitt budskap och klara sig ur svåra situationer. Använder skickligt 
språk- eller kontextrelaterade antydningar för att dra slutsatser eller förutspå det som 
kommer.  

Eleven kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala ändamål, även uttrycka 
känslotillstånd, indirekta antydningar (till exempel ironi) och humor.  

Eleven förstår i detalj också längre anföranden om bekanta och allmänna ämnen, 
även om talet inte skulle vara tydligt strukturerat eller om det skulle innehålla 
idiomatiska uttryck eller registerbyten. Eleven förstår i detalj invecklade abstrakta 
skrivna texter och kan kombinera information från komplicerade texter.  

Eleven kan uttrycka sig obehindrat, exakt och strukturerat om många olika ämnen 
eller hålla ett relativt långt, förberett anförande. Kan med säker och personlig stil 
skriva välstrukturerade texter om invecklade ämnen. Det språkliga uttrycksförrådet 
är mycket omfattande. Uttalet är naturligt och behagligt att lyssna på. Talrytmen och 
intonationen är typiska för målspråket. 


